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Радничке протесте отварају предузећа у реструктурирању 

Металци постављају шатор испред Скупштине 

АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Протести радника због најављеног Закона о раду, које заједнички организују 
Савез самосталних синдиката Србије и УГС „Независност“, почињу данас окупљањем радника 
предузећа у реструктурирању из Крагујевца, Крушевца, Раковице и других места у Србији. 
Запослени у фирмама у реструктурирању, међу којима су Застава возила, Застава камиони, 
„21. октобар, Метал системи и Енергетика“, „14. октобар“, траже упошљавање својих фабрика 
до окончања поступка њихове приватизације, исплату минималних зарада, оверу здравствених 
књижица и социјални програм за прекобројне. 
Они најављују и да ће се у четвртак придружити већем протесту који организују централе два 
репрезентативна синдиката. 

Радници Заставе камиони, који су, због неисплаћених зарада и немогућности да реализују 
меморандум о сарадњу са кинеском компанијом ЈАК моторс, у протесту већ десет дана, према 
информацији из фабричког синдиката, планирају да данас, у Пионирском парку, преко пута 
Скупштине Србије, поставе шатор, у којем ће логоровати док трају раднички протести у 
Београду. „Камионџије“ очекују да ће шаторе испред Скупштине Србије да поставе и њихове 
колеге из других фабрика у реструктурирању. 

Наиме, долазак у Београд за су најавили и радници крушевачког „14. октобра“, који траже 
исплату 18 заосталих зарада, оверу здравствених књижица и коначно решавање статуса те 
некада моћне и угледне фабрике, а данас предузећа у реструктурирању које већ дуго тавори 
на ивици тоталног колапса. Они би, како је рекао потпредседник синдиката у тој фабрици 
Ђорђе Симоновић, дошли у знатно већем броју када не би имали проблем превоза који не могу 
да плате. Синдикална централа им је ипак обезбедила један аутобус којим ће на протест доћи 
око 80 радника, каже он. 

Потпредседник Синдиката металаца Србије Горан Милетић, који је и председник 
новоформиране радне групе за решавање статуса предузећа у реструктурирању за наш лист 
каже да ће уочи данашњег почетка радничких протеста на престоничким улицама, у којима ће, 
према његовим очекивањима, учествовати око 1.500 радника, бити организован синдикални 
скуп на којем ће се расправљати о судбини тих фабрика. На скуп је позван и министар 
привреде Душан Вујовић, али се још јуче знало, тврди Милетић, да се он данас неће сусрести 
са синдикалцима, пошто је, како је поручено из Министарства привреде, „службено одсутан“. 

Током најављеног протеста синдикати кажу да ће разговарати с грађанима и прикупљати 
потписе за захтев Скупштини Србије да не усваја измене закона о раду и о ПИО. Синдикати 
очекују да ће врло брзо сакупити 500.000 потписа, иако је за захтев потребно 100.000 потписа. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/metalci_postavljaju_sator_ispred_skupstine.4.html?news_id=285434
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Орбовић: Искључиво борба за радничка права 

Председник СССС Љубисав Орбовић тврди да иза синдиката не стоји ниједна политичка 
партија, већ се искључиво ради о борби за права радника и синдикална права који су 
угрожени изменама два закона. Он је рекао да не може да схвати најаве владајуће странке о 
организовању контрамитинга на синдикалне протесте, слању полиције да контролише по 
фирмама ко ће протестовати, као ни „бљувотине по медијима“ о синдикалним вођама. 

Чанак: На притиске одговарамо двоструко 

Председник УГС „Независност“ Бранислав Чанак је, поводом претњи Владе Србије и најава 
контрамитинга, рекао да ће синдикати на све притиске „одговорити двоструко“. Истакао је да 
су од Америчке привредне коморе и шефа Делегације ЕУ у Србији Мајкла Давенпорта 
затражили да упозоре премијера Вучића да се „не игра“ запаљивим изјавама и претњама. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=14&nav_id=876672 

Синдикати: Иза нас не стоје партије 

ИЗВОР: БЕТА, ТАЊУГ 

Београд -- Лидери два репрезентативна синдиката саопштили су да иза најављеног 

протеста против Закона о раду, не стоји ниједна политичка партија већ искључиво 

синдикати. 

 Синдикати, истакли су лидери Самосталног синдиката Србије и УГС Независност, Љубисав Орбовић и 

Бранислав Чанак, сматрају да реформски закони пре усвајања у Скупштини морају да прођу одређену 

процедури и јавну расправу. 

"Наш циљ је да добијемо квалитетније законе о раду и пензијско-инвалидском осигурању... 

Наш циљ није да зауставимо реформе већ да дођемо до решења", рекао је Орбовић.  

 

Орбовић је рекао да не може да схвати најаве владајуће странке о организвању контрамитинга 

на синдикалне протесте, слању полиције да контролише по фирмама ко ће протестовати, као 

ни "бљувотине по медијама" о синдикалним вођама.  

 

"Да ли је то демократија?", запитао је Орбовић, истичући да синдикати никада нису били 

агресивни. Чанак је потврдио да је УГС Независност напустио Социјално економски савет.  

 

Лидер Независности је рекао да је организовање контрамитинга оних који подржавају закон о 

раду повратак на "48. и информбироовске методе", као и да је о томе обавестио Америчку 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=14&nav_id=876672
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привредну комору и Савет страних инвеститора.  

 

"Шефа мисије Европске уније у Београду Мајкла Девенпорта сам замолио да интервенише у 

Бриселу и укаже премијеру Србије Александру Вучићу да се не игра животом својим 

грађана", навео је Чанак.  

 

Чанак је оценио да се измене Закона о раду "доносе хајдучки" и најавио да ће се синдикати 

против тога "борити до последњег": "Бијемо се док нас има. Уколико буду прљави узвратићемо 

истом мером".  

 

Два репрезетатнивна синдиката ће сутра на Тргу Николе Пашића, испред Дома синдиката 

поставиит шаторе, и током протеста разговарати с грађанима и прикуплати потписе за захтев 

Скупштини Србије да не усваја измене закона о раду и о ПИО.  

 

Орбовић је рекао да очекиује да ће врло брзо сакупити 500.000 потписа, иако је за захтев 

потребно 100.000 потписа.  

 

Првог дана ће демонстрирати радници предузећа у реструрирању, а за четвртак је планиран 

већи, централни портест у Београду.  

 

Орбовић и Чанак критиковали су што се закони мењају без јавне расправе, а Чанак оценио да 

при измени два закона, важна за све грађане Србије, "има доста циркуса", и указао да ће ти 

закони погоршати положај запослених и пензионера.  

 

"Ми смо сви супербедни, а са овим (законима) ћемо бити још већи бедници", рекао је он. 

“Мале уштеде, а прилична штета“ 

Потпредседник Уједињених гранских синдиката Независност Зоран Стојиљковић сматра да би 

свака власт избегла доношење закона о раду, оваквог какав скупштини предлаже Влада 

Србије, а у којем, како каже, понуђена решења погађају и запослене и незапослене и оне на 

социјалној бризи и пензионере.  

 

Зато поручује да је поштено да се то грађанима каже.  

 

"Нема друге, мора им се рећи да они треба да плате цену туђих промашаја, јер ми смо у 

ову ситуацију дошли због перманентног одлагања промена и тако што смо трошили више 

него што производимо. Али зар су за то криви запослени, студенти, интелигенција и 

синдикати“, пита Стојиљковић и у изјави за Тањуг одговара да је за такву ситуацију крива 

искључиво власт.  

 

Упитан о примедбама на предложене измене Закона о раду Стојиљковић каже да ће оне 
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донети мале уштеде буџету, а приличну штету запосленима, те да неће битно повећати 

запосленост.  

 

Објашњавајући да ће закон донети незнатне уштеде буџету, Стојиљковић као пример наводи 

мање трошкове послодаваца за отпремнине тако што ће отпуштени уместо три добијати две 

плате, а у случају да тужи фирму а не изгуби спор следује му највише шест плата.  

 

Наводи и да је у предложеном законском решењу минимизиран минули рад, па тако они који 

су радили рецимо 30 година до сада су на плату имали 10 или 15 одсто, а сада ће им 

послодавац плаћати само минули рад у његовој фирми, чиме се, сматра Стојиљковић, више 

нигде неће вредновати радно искуство.  

 

Он подсећа да и на западу постоје бонуси за "верност" и "трајање" у фирми, јер је то део 

напора да се сачувају квалитетни запослени, док је решење које нуди нови Закон о раду, 

сматра он, начин да радну снагу учините што јефтинијом.  

 

Није, међутим, уверен да ће појефтињење радне снаге бити посебно мотивишуће за 

евентуалне инвеститоре, јер, наводи, за озбиљне улагаче много је важније смањити корупцију 

и коруптивно деловање у склапању послова, направити одржив пословни амбијент и лишити 

тржиште јавних и приватних монопола. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1648938/Sindikati%3A+Od+sutra+protesti+u+centru+Beo

grada.html 

Синдикати: Од сутра протести у центру Београда 

Два репререзентативна синдиката - Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени 
грански синдикати "Независност" сутра ће у центру Београда одржати протест против 
измена Закона о раду и Закона о пензијско-инвалидском осигурању. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је на заједничкој 
конференцији за новинаре, да иза синдиката не стоји ниједна политичка партија, већ се 
искључиво ради о борби за права радника и синдикална права која су изменама два закона 
угрожена. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1648938/Sindikati%3A+Od+sutra+protesti+u+centru+Beograda.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1648938/Sindikati%3A+Od+sutra+protesti+u+centru+Beograda.html
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Орбовић каже да не може да схвати најаве владајуће странке о организвању контрамитинга на 
синдикалне протесте, слању полиције да контролише по фирмама ко ће протестовати, као ни 
бљувотине по медијама о синдикалним вођама, преноси Бета. 

"Да ли је то демократија?", пита се Орбовић и истиче да синдикати никада нису били 
агресивни. 

Председник УГС "Независност" Бранислав Чанак је, поводом претњи Владе Србије и најава 
контрамитинга, рекао да ће синдикати на све притиске одговорити двоструко. 

Истиче да су од Америчке привредне коморе и шефа Делегације ЕУ у Србији Мајкла 
Давенпорта затражили да упозоре премијера Вучића да се "не игра запаљивим изјавама и 
претњама". 

Чанак оцењује да се измене Закоан о раду доносе хајдучки и најављује да ће се синдикати 
против тога борити до последњег. 

"Бијемо се док нас има. Уколико буду прљави узвратићемо истом мером". 

Два репрезетатнивна синдиката сутра ће на Тргу Николе Пашића испред Дома синдиката 
поставити шаторе а током протеста разговараће с грађанима и прикупљати потписе за захтев 
Скупштини Србије да не усваја измене Закона о раду и о ПИО. 

Орбовић очекује да ће врло брзо сакупити 500.000 потписа, иако је за захтев потребно 100.000 
потписа. 

Првог дана демонстрираће радници предузећа у реструктурирању, а за четвртак је планиран 
већи, централни протест у Београду. Орбовић истиче да циљ синдиката није заустављање 
реформи, већ бољи закони који се тичу радника и пензионера. 

"Ми политичких намера немамо, ни до сада нисмо прихватали било какве нагодбе с 
политичким странкама, иако су их нудили", истиче Орбовић. 

Оцењује да су социјани партнери били близу постизања договора о измени Закона о раду о 
ономе што је договорено са премијером Александром Вучићем, али да Влада није поштовала 
договор. 

Објашњава да уколико буду усвојене измене Закона о раду које је предложила Влада Србије, 
смањиће се плате свих запослених, као и отпремнине за одлазак у пензију и накнада за 
сменски рад. 

Орбовић и Чанак критиковали су што се закони мењају без јавне расправе и што ће ти закони 
погоршати положај запослених и пензионера. 

"Ми смо сви супербедни, а са овим законима бићемо још већи бедници", закључује Чанак. 

 

 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE/1648819/%D0%A3%D0%93%D0%A1+%22%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%22+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE+%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82.html
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МОНДО 

http://mondo.rs/a710160/Info/Drustvo/Sindikati-Borba-do-poslednjeg-na-protestima.html 

Синдикати: Борба до последњег на протестима 

Аутор: Бета 

Два највећа синдиката СССС и УГС Независност сутра ће у центру Београда почети протест 

против измена Закона о раду и Закона о пензијско-инвалидском осигурању. 

На заједничкој конференцији за новинаре, председник Савеза самосталних синдиката Србије 

Љубисав Орбовић је рекао да иза синдиката не стоји ниједна политичка партија, већ се 

искључиво ради о борби за права радника и синдикална права који су угрожени изменама два 

закона. 

 Орбовић је рекао да не може да схвати најаве владајуће странке о организвању 

контрамитинга на синдикалне протесте, слању полиције да контролише по фирмама ко ће 

протестовати, као ни "бљувотине по медијама" о синдикалним вођама. 

 "Да ли је то демократија?", запитао је Орбовић, истичући да синдикати никада нису били 

агресивни. 

Председник Независности Бранислав Чанак је, поводом претњи Владе Србије и најава 

контрамитинга, рекао да ће синдикат и на све притиске"одговорити двоструко". 

Истакао је да су од Америчке привредне коморе и шефа Делегације ЕУ у Србији Мајкла 

Девенпорта затражили да упозоре премијера Вучића да се "не игра" запаљивим изјавама и 

претњама. 

 Чанак је оценио да се измене Закоан о раду "доносе хајдучки" и највио да ће се синдикати 

против тога "борити до последњег". 

"Бијемо се док нас има. Уколико буду прљави узвратићемо истом мером". 

 Два репрезетатнивна синдиката ће сутра на Тргу Николе Пашића, испред Дома синдиката 

поставиит шаторе, и током протеста разговарати с грађанима и прикуплати потписе за захтев 

Скупштини Србије да не усваја измене закона о раду и о ПИО. 

Орбовић је рекао да очекиује да ће врло брзо сакупити 500.000 потписа, иако је за захтев 

потребно 100.000 потписа. 

Првог дана ће демонстрирати радници предузећа у реструрирању, а за четвртак је планиран 

већи, централни портест у Београду. 

http://mondo.rs/a710160/Info/Drustvo/Sindikati-Borba-do-poslednjeg-na-protestima.html
http://mondo.rs/topicv38/Beta/1
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 Орбовић је истакао да циљ синдиката није заустављање реформи, већ бољи закони који се 

тичу радника и пензионера. 

 "Ми политичких намера немамо, и ни до сада нисмо прихватали било какве нагодбе с 

политицким странкама, иако су их нудили", рекао је он. 

Орбовић је оценио да су социјани парнтетри били релативно близу постизања договора о 

измени Закона о раду "о ономе што је договорено са премијером Александром Вучићем", али 

Влада није поштовала договор. 

По његовим речима, ако буду усвојене измене Закона о раду које је предложила Влада Србије, 

смањице се плате свих запосленил, као и отпремнине за одлазак у пензију и надкнада за 

сменски рад. 

 Орбовић и Чанак критиковали су што се закони мењају без јавне расправе, а Чанак оценио да 

при измени два закона, важна за све грађане Србије, "има доста циркуса", и указао да ће ти 

закони погоршати положај запослених и пензионера. 

"Ми смо сви супербедни, а са овим (законима) ћемо бити још већи бедници", рекао је он. 

БЕТА 

http://www.naslovi.net/2014-07-14/beta/borba-do-poslednjeg-na-protestu-sindikata/10829087 

Борба до последњег на протесту синдиката 

  Бета  

БЕОГРАД, 14. јула 2014. (Бета) - Два репререзентативна синдиката - Савез самосталних 
синдиката Србије и Уједињени грански синдикати "Независност" у уторак ће у центру Београда 
почети протест против измена Закона о раду и Закона о пензијско-инвалидском осигурању. 
 
На заједничкој конференцији за новинаре председник С С С С Љубисав Орбовић је рекао да 
иза синдиката не стоји ниједна политичка партија, већ да је реч искључиво о борби за права 
радника и синдикална права који су угрожени изменама два закона. 
 
Орбовић је рекао да не може да схвати најаве владајуће странке о организвању контрамитинга 
на синдикалне протесте, слању полиције да контролише по фирмама ко ће протестовати, као 
ни "бљувотине по медијама" о синдикалним водјама. 
 
Предсдник УГС "Независност" Бранислав Чанак је, поводом претњи Владе Србије и најава 
контрамитинга, рекао да ће синдикати на све притиске "одговорити двоструко". 
 
Истакао је да су од Америчке привредне коморе и шефа Делегације ЕУ у Србији Мајкла 
Девенпорта затражили да упозоре премијера Вучића да се "не игра" запаљивим изјавама и 
претњама. 

http://www.naslovi.net/2014-07-14/beta/borba-do-poslednjeg-na-protestu-sindikata/10829087
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Чанак је оценио да се измене Закона о раду "доносе хајдучки" и најавио да ће се синдикати 
против тога "борити до последњег": "Бијемо се док нас има. Уколико буду прљави, 
узвратићемо истом мером". 
 
Два репрезетатнивна синдиката ће у уторак на Тргу Николе Пашића, испред Дома синдиката, 
поставити шаторе, разговарати с градјанима и прикупљати потписе за захтев Скупштини 
Србије да не усваја измене закона о раду и о ПИО. 

АКТЕР 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-96789-iza-protesta-stoje-isklju-ivo-sindikati.html 

СИНДИКАТИ: 

ИЗА ПРОТЕСТА СТОЈЕ ИСКЉУЧИВО СИНДИКАТИ 
Тањуг 
Лидери два репрезентативна синдиката саопштили су да иза најављеног протеста против 

усвајања Предлога измена закона о раду сутра у Скупштин, не стоји ниједна политичка партија 

Синдикати, истакли су лидери Самосталног синдиката Србије и УГС Независност, Љубисав 
Орбовић и Бранислав Чанак, сматрају да реформски закони пре усвајања у Скупштини морају 
да прођу одређену процедури и јавну расправу. 

"Наш циљ је да добијемо квалитетније законе о раду и пензијско-инвалидском осигурању... 
наш циљ није да зауставимо реформе већ да дођемо до решења", рекао је Орбовић. 
 
Чанак је потврдио да је тај синдикат напустио Социјално економски савет. 
 
Лидер Независности је рекао да је организовање контрамитинга оних који подржавају закон о 
раду повратак на "48. и информбироовске методе", као и да је о томе обавестио Америчку 
привредну комору и Савет страних инвеститора. 

"Шефа мисије Европске уније у Београду Мајкла Девенпорта сам замолио да интервенише у 
Бриселу и укаже премијеру Србије Александру Вучићу да се не игра животом својим грањана", 
навео је Чанак. 

 

 

 

 

 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-96789-iza-protesta-stoje-isklju-ivo-sindikati.html
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:500774-Koliko-su-drzavu-kostali-stecajni-upravnici 

Колико су државу коштали стечајни управници? 
Д. И. Красић  

На банкроту зарадили 2,3 милијарде динара. Највећа исплаћена награда једном 

управнику - 43 милиона динара 

СТЕЧАЈНИМ управницима у Србији је на име награда, од када су уведене средином 2005. 
године, исплаћено чак 1,82 милијарде динара, што је око 15 милиона евра! Када се на ово 
дода још 519 милиона динара на име накнада за рад, добије се износ већи од 2,3 милијарде 
динара, колико им је укупно исплаћено од продате имовине предузећа у стечају. 
 

Управници са званичном лиценцом, тренутно се старају о имовини вредној чак 284,5 
милијарди динара, односно од око 2,5 милијарди евра. Толико, према званичним подацима, 
износи ликвидациона вредност имовине, укупно 1.901, од 1.949 предузећа у стечају. 
Успешни стечајни управници, према важећим прописима, имају право на посебне награде за 
свој рад. Висина награде не зависи од броја предмета. Али, шанса за награду свакако се 
увећава са повећањем броја случајева на којима управник ради. Па тако имамо ситуацију да од 
329 активних стечајних управника, чак 54 не води ниједан случај. Али, зато има оних који 
истовремено воде и више од 30 стечајних поступака! 
КРИТЕРИЈУМИОДРЕЂИВАЊЕ висине награда за рад стечајних управника у надлежности је 
привредних судова, а награђивање зависи од стечајне масе. Што је поступак сложенији, 
повериоци намиренији, а стечај краћи - то је и награда већа. Међутим, стечајни управници 
могу да добију и такозване прелиминарне награде, у позамашним износима, док је стечај још 
у току, а тек када се поступак оконча, своде се рачуни и утврђује коначан износ награде. 

Убедљиви рекордер по броју додељених стечајних поступака које истовремено води је Петар 
Вуловић, из Краљева, тренутно стечајни управник у чак 39 фирми: 27 приватних и 12 са 
већинским друштвеним, односно државним капиталом. По 20 предмета имају Дракул Игор из 
Београда и Пешић Драган и Миле Денић из Лесковца. Поред њих, још 53 стечајна управника 
ангажовано је у више од 10 предузећа истовремено. Подаци Агенције за лиценцирање 
стечајних управника показују да свега 57 људи решава судбину чак 787 фирми у стечају! 
На питање "Новости" да ли је било ситуација да се стечајном управнику исплати износ 
прелиминарне награде, а да се у "коначном" збиру по закључењу стечаја испостави да на њу 
није имао право, у Агенцији за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ) кажу: 
- Било је таквих ситуација. Ако је износ накнаде након продаје имовине мањи од 
прелиминарне, управник је дужан да врати разлику. Међутим, најчешће се дешава да нема 
средстава за исплату награде пре продаје, већ се она исплаћује после продаје стечајне масе. 
НАЈМАЊЕ АНГАЖОВАНИХАКТИВНИ лиценцирани стечајни управници "подељени" су по 
привредним судовима који додељују поступке. Према подацима у које су "Новости" имале 
увид, најмањи проценат ангажовања стечајних управника је у Привредном суду у Нишу. Од 25 
активних управника, ангажовано је само 17 њих, односно 68 одсто. Нешто боља ситуација је у 
новосадском суду, где је од 47 управника, ангажовано њих 33. У само три привредна суда 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:500774-Koliko-su-drzavu-kostali-stecajni-upravnici
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бележи се стопроцентно ангажовање управника. То су судови у Сремској Митровици, 
Пожаревцу (по седам управника) и Зајечару (девет управника). Београд, са највећим бројем 
стечајних поступака, има ангажовано 79 од 96 активних стечајних управника. 

Убедљиви рекордер по износу примљене награде је и даље Милорад Достанић из Сремске 
Митровице.  
Он је 2009. године добио награду од чак 43 милиона динара за вођење стечаја у "Агроруми". 
Ипак, овај стечајни управник је јавности постао познат у случају друге фирме у стечају - "Срем 
Шида", за коју је такође добио награду, током 2008. године, од 31,8 милиона динара. Наиме, 
Управа криминалистичке полиције МУП Србије истражује управо случај "Срем" из Шида, као 
пример приватизације кроз стечај.  
Прве процене казивале су да је државни буџет оштећен за најмање четири милиона евра. 
Имовина овог гиганта била је процењена на 28 милиона евра, а продата је, за мандата 
Достанића на месту стечајног управника, за само 11 милиона евра. Постоје и сумње на "мућке" 
са ораницама... 
Према подацима у које су "Новости" имале увид, још један стечајни управник помиње се два 
пута у "првих пет" највећих исплаћених награда.  
Стеван Молдован је, за стечајне поступке "Бачке" из Сомбора и "Керамике" из Кањиже добио 
награду од 10, односно 8,7 милиона динара.  
Стечајни управник "ПИК Бечеј пиваре", Радмила Букарица, добила је награду од девет милиона 
динара, током 2011. године, док је Радомиру Кубуровићу исплаћено 8,5 милиона динара за 
вођење стечаја земљорадничке задруге "Бајина Башта". 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:500761-Sta-novo-donosi-Predlog-zakona-o-radu 

Шта ново доноси Предлог закона о раду? 
Тањуг  

Предлог измена и допуна Закона о раду, који ће се сутра наћи пред посланицима 

Скупштине Србије, предвиђа низ измена 

 
БЕОГРАД - Предлог измена и допуна Закона о раду, који ће се сутра наћи пред посланицима 
Скупштине Србије, а чијем доношењу се противе репрезентативни синдикати, предвиђа низ 
измена међу којима и да запослени право на накнаду по основу минулог рада од 0,4 одсто по 
години рада може да оствари искључиво код актуелног послодавца. 
 

Према актуелном закону, запослени то право остварује на укупни минули рад стечен код више 
послодаваца. 
 
Према Предлогу измена и допуна Закона о раду објављеном на веб страници српског 
парламента, уколико запослени добије отказ као технолошки вишак, предвиђена је накнада 
која представља минимум збир трећине зараде за сваку навршену годину рада код актуелног 
послодавца. 
 
Право на отпремнину због одласка у пензију неће бити више три, већ две просечне плате 
запосленог. 
 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:500761-Sta-novo-donosi-Predlog-zakona-o-radu
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Запослени ће имати право на накнаду за ноћни рад од 26 одсто, 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. 
 
Предложеним законом запослени губи право на накнаду за неискоришћен годишњи одмор, 
изузев ако 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. 
 
Запосленом се смањује број дана плаћеног одсуства са седам на пет дана у случају венчања, 
порођаја супруге, тешке болести чланова породице или њихове смрт. За добровољно давање 
крви запослени има право на два слободна дана. 
 
Током годишњег одмора запослени ће имати право на основну зараду увећану за минули рад 
током тог месеца, а не као до сада на просек своје зараде из претходна три месеца. 
 
Уколико запослени буде упућен на принудни одмор има право на 60 одсто основне зараде 
увећане за минули рад, а не као до сада на просек своје зараде из претходна три месеца. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:500871-Sindikati-Zakon-o-radu-se-donosi-na-silu-i-gube-se-

prava-radnika 

Синдикати: Закон о раду се доноси на силу и губе се 

права радника 
Фонет  

Конфедерација слободних синдиката оценила је данас да се Закон о раду доноси на силу, 

без правог социјалног дијалога и јавне расправе 

Конфедерација слободних синдиката оценила је данас да се Закон о раду доноси на силу, без 

правог социјалног дијалога и јавне расправе и да се његовима усвајањем губе многа стечена 

радничка права, а штите интереси власника капитала. 

Творци новог Закона о раду су се потрудили да се многа права радника, која се гарантују 

Уставом Србије, Конвенцијама Међународне организације рада и Европском социјалном 

повељом, једноставно избришу, наводи се у саопштењу. 

Конфедерација синдиката подсећа да Предлог Закона о раду предвиђа да послодавац може да 

вам одреди дуже радно време од осам сати дневно, као и место рада и распоред вашег радног 

времена како њему одговара, без обавезе да своју одлуку образложи оправданим разлозима. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:500871-Sindikati-Zakon-o-radu-se-donosi-na-silu-i-gube-se-prava-radnika
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:500871-Sindikati-Zakon-o-radu-se-donosi-na-silu-i-gube-se-prava-radnika
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Послодавац у Правилнику о раду, који сам утврђује, може да мења почетну зараду без 

доношења Анекса уговора о раду, што у случају спора отежава положа радника, истиче овај 

синдикат и додаје да ће прековремени рад бити обавеза, ако послодавац процени да је то за 

њега повољније, без обавезе да то образложи или да плати прековремене сате. 

Шта ново доноси Предлог закона о раду?  

Радићете на одређено време до две или три године, а у одређеним случајевима и дуже, без 

обавезе послодавца да вас прими за стално, а ако вас прогласе за технолошки вишак или сте 

пред пензијом, смањује вам се отпремнина и признаће вам се само минули рад код садашњег 

послодавца, а не и ваш укупни радни стаж, ако сте мењали послодавце, указала је 

Конфедерација. 

Такође, напомиње се, да за рад у сменама неће више бити увећања зараде по том основу, да 

послодавац може запосленог да пошаље, без образложења, да ради код другог послодавца где 

су му права и зарада мањи и да може дати отказ уговора о раду, исто тако, без икаквог 

образложења. 

"Када саберете све измене која се односи на вашу зараду, доћи ћете до значајног смањења 

ваших садашњих новчаних примања", истакла је Конфедерација. 

Конфедерација слободних синдиката од Владе Србије захтева да покрене хитно јавну расправу 

са легитимним социјалним партнерима пре коначног усвајања закона и да као 

репрезентативни синдикат буде у то укључена. 

Такође, Конфедерација захтева покретање економских и друштвених реформи, које ће кроз 

усаглашене законе и њихово доследно спровођење, спречити владајућу машину, да противно 

свим цивилизацијским нормама, од Србије створи земљу сиромаштва и најгрубље 

експлоатације и дискриминације радника. 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:500777-Na-plate-i-penzije-odlazi-pola-budzeta 

На плате и пензије одлази пола буџета 
Д. И. К.   

Зашто је неопходно да држава под хитно усвоји два нова законска решења. Укупан 

дефицит у републичкој каси за првих пет месеци ове године достигао 103 милијарде 

динара 

ДА ли ће и за колико пензије и плате у јавном сектору бити смањене, зарад спаса државних 

финансија, тек треба да буде утврђено. Јаз између одлазећег министра финансија Лазара 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:500761-Sta-novo-donosi-Predlog-zakona-o-radu
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:500777-Na-plate-i-penzije-odlazi-pola-budzeta
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Крстића и премијера Александра Вучића настао је, како су обојица потврдили, управо у висини 

процената за колико треба да се оборе давања из буџета на име пензија и плата. 

- Тражио сам да се смање пензије за 20 одсто, а плате у јавном сектору за најмање 15 одсто - 
рекао је Крстић. - Предлагао сам отпуштање најмање 160.000 људи у наредне две године, као 
и да се после поплава цена струје повећа за 30 одсто. Сматрао сам да ове мере морају да се 
спроведу одмах и у пуном обиму. 
С друге стране, премијер је прецизирао да се са Крстићем није сагласио око цифара, али да 
јесте са готово свим мерама. Ни премијер није искључио могућност смањења пензија, али је 
искључио да ће пад бити у процентима које је предлагао Крстић. “О пензијама ће се тек 
разговарати”, поручио је премијер. 
РЕБАЛАНСОДЛАЗЕЋИ министар финансија остаје на месту специјалног саветника премијера 
Вучића, који је и сам најавио да ће Крстић помагати Кори Удовички у разговорима са ММФ, као 
и да ће бити ангажован на изради ребаланса буџета, који је најављен за септембар. 

За пензије се, иначе, годишње троши више од четвртине српског буџета. За ову годину 
предвиђено је издвајање од 256,57 милијарди динара на име трансфера Фонду за пензијско и 
инвалидско осигурање, а укупни приходи су пројектовани на свега 929 милијарди динара. 
Када је реч о издвајањима за плате запослених на буџету, оне са припадајућим доприносима 
на терет послодавца и свим расходима достижу чак 271 милијарду динара. Практично, за 
пензије и плате радника на буџету из државне касе издваја се више од половине прихода. А 
расходи су планирани на нивоу од 1.112,5 милијарди динара. Када се на ово додају и расходи 
осталих нивоа власти, долази се до планираног дефицита од 285 милијарди динара, који 
достиже забрињавајући ниво од 7,1 одсто бруто домаћег производа. 
ЈАВНИ ДУГПОДАЦИ Министарства финансија показују да је јавни дуг у мају износио 20,6 
милијарди евра, односно 62,9 одсто бруто домаћег производа (БДП). Највећи део дуга, 
односно 45,5 одсто је у еврима, 27,2 одсто је у америчким доларима, а 21,4 одсто је у 
динарима. 

Последњи подаци Министарства финансија показују да је консолидовани буџетски дефицит за 
првих пет месеци ове године већ достигао 103 милијарде динара, што је последица бржег 
раста расхода за камате и осталих расхода. 
У структури консолидованих прихода највећи прилив потиче од индиректних пореза, који чине 
42 одсто, док на страни расхода више од половине буџета одлази на плате и пензије, односно 
54 одсто. 
Фискални савет је, још уочи усвајања буџета за ову годину, указивао и на потребу одлучнијих 
мера због озбиљности ситуације у којој се налазе српске финансије. Између осталог, указано 
је и на проблем лошег управљања јавним предузећима и банкама, који ће државу у овој 
години коштати 67 милијаради динара, то јест 560 милиона евра, и створити најмање 630 
милиона евра додатних обавеза које ће се плаћати од 2015. године. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/480613/Nema-vise-ceo-radni-vek-u-jednoj-firmi 

БИВША МИНИСТАРКА РАДА ГОРДАНА МАТКОВИЋ О ЗАКОНУ У РАДУ 

Нема више цео радни век у једној фирми 

Г. Булатовић  

Професор ФЕФА Гордана Матковић, министарка рада у Влади др Зорана Ђинђића, подржава 

већину предложених промена Закона о раду. 

Матковић каже да више нигде у свету, па ни у Србији млад човек који се запосли не рачуна да 

је то „посао за цео живот“. 

 

- Тржиште рада је динамичније. Наш кључни проблем је висока стопа незапослености и то што 

у структури оних који траже посао има највише младих. Досадашњи закон је штитио старије 

раднике, а сада сви имају исте шансе. Нажалост, изменама радног законодавства није могуће 

повећати број радних места - констатује Матковићева. 

Изједначавање услова за пензионисање жена и мушкараца, уз увођење пенала за ранији 

одлазак у пензију, професорка Матковић види као осетљиво. 

 

- Чињеница је да жене траже изједначавање с правима мушкараца, исту плату за исти рад, 

могућност напредовања. Поставља се онда питање: а зашто би имале ту привилегију да раније 

иду пензију - објашњава Гордана Матковић, која је и директор Студија социјалне политике у 

Центру за либерално-демократске студије. 

Она каже да је за спровођење ових закона најважније да што ефикасније функционише судски 

систем и сви контролни механизми. 

 

- Нити су сви радници лењи, а ни послодавци зли - закључује Матковићева. 

Скупштина Србије данас почиње расправу о изменама закона о раду и ПИО. Њихово усвајање 

очекује се већ у четвртак. Синдикати које воде Бранислав Чанак и Љубисав Орбовић не 

одустају од најављених протеста. 

 

Подршка закону о раду и ПИО стигла је од „Галеб групе“, „Тигра“, ПКС, Савета страних 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/480613/Nema-vise-ceo-radni-vek-u-jednoj-firmi
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инвеститора, Српске асоцијације менаџера, београдског Водовода, “Симпа”, “Слободе” из 

Чачка, синдиката ЕПС-а, “Колубаре”, “Градске чистоће” из Београда. 
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Ново у законима 

  

О раду 

  

 0,4% накнада за минули рад само за године код 

актуелног послодавца 

 2 плате, уместо три, отпремнина за одлазак у 

пензију 

 26% накнада за ноћни рад, нема више накнаде за 

сменски рад 

 2 године могућ рад на одређено време, уместо 12 

месеци 

 5 дана плаћеног одсуства (уместо 7) за венчања, 

рођење детета, болест или смрт члана породице 

 30 дана довољно провести на послу да би запослени 

имао право на годишњи одмор 

  

О пензијама 

  

 40 година стажа - услов да се користи превремена 

пензија 

 15 година минимални стаж за старосну пензију 

 0,34 одсто месечно умањење пензије за ранији 

одлазак у пензију 

 65 година живота услов за одлазак жена у пензију 

2032. 

 1 годину уписаног стажа има свака мајка двоје деце, 

али тек од 2032. 

 60 година живота минимум да би се мушкарац 

користио умањену пензију 

  

Скупштина Србије почеће  ванредно заседање, на чијем дневном реду су и измене закона о 

раду и о пензијском и инвалидском осигурању. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480492/Obrazlozenje-Izmene-Zakona-o-radu-doprinece-smanjenju-rada-na-crno 

Образложење: Измене Закона о раду допринеће 
смањењу рада на црно 

Тањуг  

Предлог измена и допуна Закона о раду, о којима ће парламент расправљати сутра, 

допринеће, пре свега, спровођењу мера фискалне политике у циљу унапређења домаћих и 

страних инвестиција у привреди, смањења “ рада на црно”  и повећања запослености, пише у 

разлозима за доношење тих решења. 

Предложеним изменама и 

допунама Закона смањују се непотребне процедуре администрирања, које не доприносе 

обезбеђивању и заштити права запослених, а представљају знатан трошак за послодавце. 

 

Унапређење законодавног оквира треба да, поред осталих мера владе, допринесе подстицању 

домаћих и страних инвестиција у привреду и превазилажењу економске кризе, повећању 

запослености, смањењу рада на црно, као и привредном расту. 

Поједини равноправни институти и начин њиховог уређивања, додаје се, који нису остварили 

очекиване ефекте, нити обезбедили заштиту права запослених, већ су имали за последицу 

њихово непримењивање или злоупотребу у пракси, преиспитани су и регулисани на 

одговарајући начин. 

 

Такође, наводи се да је један од циљева тих измена и допуна обезбеђивање правног оквира за 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480492/Obrazlozenje-Izmene-Zakona-o-radu-doprinece-smanjenju-rada-na-crno
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подстицање запошљавања, а посебна пажња посвећена је теже запошљивим категоријама 

незапослених. 

 

Флексибилнијим регулисањем односа између послодаваца и запослених, у складу са 

међународним стандардима, обезбеђује се задовољење потреба запослених и послодаваца у 

регулисању њихових међусобних односа, уз обезбеђивање заштите запослених као “ слабије 

стране”  у уговорном односу, пише у образложењу. 

Предлагач закона подсећа да је Закон о раду ступио на снагу 2005. године, да су измене 

усвојене 2005, 2009. и 2013. године и да су то законска решења која системски регулишу 

права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по основу рада. 

 

Потреба унапређења радноправних института, потпунија заштита права запослених и 

усклађивање Закона о раду са међународним стандардима, а пре свега потврђеним 

конвенцијама МОР и прописима Европске уније, захтева да се приступи изменама и допунама 

овог закона, додаје се. 

 

Поред тога, наводи се у разлозима за доношење измена Закона, потребно је да се прецизирају 

поједине одредаба Закона које су послодавци у пракси различито тумачили, а понекад су 

доводиле и до различите судске праксе, што је све имало за последицу правну несигурност. 

 

Како би се обезбедила ефикаснија примена Закона о раду, предложене су и измене које се 

односе на вршење надзора, овлашћења инспекције рада и казнене одредбе. 

 

Предлагач закона је објаснио и зашто се иземене доносе по хитном поступку и навео да разлог 

лежи у томе што се тим решењима, између осталог, уређују питања од значаја за социјално-

економски статус запослених, обезбеђује правни оквир за веће запошљавање и инвестирање у 

привреду, а имајући у виду тренутно економско стање у привреди и држави, посебно због 

недавнох поплава и клизишта. 

 

Предложеним законом се обезбеђује извршавање обавеза према међународним финансијским 

организацијама, усклађивање са прописима ЕУ, у складу са обавезама преузетим Националним 

програмом за усвајање правних тековина Европске уније. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480477/Podrske-izmenama-Zakona-o-radu 

Подршке изменама Закона о раду 

Бета  

Привредна комора Србије саопштила је данас да подржава владин предлог измена Закона о 

раду које су "значајан корак у стварању регулаторног оквира у области радних односа, 

прилагођеног савременим условима пословања". 

- Предложени закон, заједно са другим законима из целовитог реформског пакета, допринеће 

стварању предвидивог и подстицајног амбијента за пословање и инвестирање у Србији - 

донеће већу правну сигурност, јаснија правила и више реда, мање трошкова и 

администрирања, веће могућности и лакше запошљавање, кроз стандардне, али и нове видове 

запошљавања - истиче се у саопштењу. 

  

Оцењено је да ће, уместо досадашњег нефункционалног и нефлексибилног закона, који није 

био ни по мери радника ни послодаваца, ни домаће привреде ни страних инвеститора, бити 

донет модернији закон, у који су, у овом тренутку, уградјена и компромисна решења, "али 

који је велики помак и добра основа за даље 

унапредјење законодавства у овој области". 

  

И Српска асоцијација менаџера данас је дала подршку Влади Србије "у даљем процесу 

реформе радног законодавства" и оценила да ће се усвајањем измена Закона о раду постићи 

важан корак у унапредјењу пословног амбијента у Србији. 

  

- Предложене измене Закона о раду ће сасвим сигурно дати позитиван сигнал потенцијалним 

инвеститорима и представити нашу земљу као лидера у овом региону који има намеру да своје 

радно законодавство подигне на виши степен и тиме омогући нова радна места и смањење 

стопе незапослености - наводи се у саопштењу Српске асоцијације менаџера. 
 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480477/Podrske-izmenama-Zakona-o-radu


21 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480460/Sindikat-Nezavisnost-u-Resavici-podrzava-Zakon-o-radu 

Синдикат Независност у Ресавици подржава 
Закон о раду 

Бета  

Синдикат "Независност" јавног предузећа Подземна експлоатација угља "Ресавица" у 

реструктурирању саопштио је данас да подржава предложене измене Закона о раду "јер 

рудари не желе да се њихова мука политизује". 

- Рударима и радницима је стало да раде и живе од свог рада, како би очували егзистенцију 

својих породица, а што ће нови Закон о раду омогућити - истиче се у саопштењу. 

  

Представници синдиката "Независност" у "Ресавици" најавили су да ће доћи са рударима у 

Београд, како ни подржали усвајање измена Закона о раду који је, како је оцењено "на страни 

радника, предузећа и државе". 

  

- Јасно смо опредељени за поштен рад, а не за повластице и привилегије синдикалних 

функционера које су усмерене на стицање личне користи, што представља главни камен 

спотицања оних који позивају на притесте против новог Закона о раду -  навео је та синдикат. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480436/Mihajlovic-Zakon-o-radu-manje-rigidan-od-Djindjicevog 

Михајловић: Закон о раду мање ригидан од 
Ђинђићевог 

Тањуг  

Потпредседница Владе Србије и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Зорана Михајловић изјавила је данас да је влада одлучна да обави реформе и поручила ДС, 

која оцењује да је закон о раду нереформски, да је тај пропис чак мање ригидан у односу на 

закон који је својевремено предлагао бивши лидер ДС и премијер Зоран Ђинђић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480460/Sindikat-Nezavisnost-u-Resavici-podrzava-Zakon-o-radu
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480436/Mihajlovic-Zakon-o-radu-manje-rigidan-od-Djindjicevog
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- ДС и председник ДС садашњи, који толико говори да је овај закон нереформски, треба га 

подсетити да је овај закон чак мање ригидан у односу на закон који је предлагао Зоран Ђинђић 

- рекла је Михајловић која је и потпредседница Српске напредне странке. 

 

- Да ли то значи да је сада председник ДС против свега за шта се залагао Зоран Ђинђић - 

упитала је Михајловић у Јутарњем програму ТВ Пинк. 

 

Михајловић је рекла да је влада одлучна да обави реформе, без обзира на то што је било 

“разноразних политичких искоришћења”. 

  

Она је, такође, истакла да се “годинама дешавало да политичке странке малтене управљају 

одређеним синдикатима”. 

 

- Онда смо ситуацију у ствари да, када дође до потребе да се закон промени, он се у ствари не 

промени због тога што се они међу собом договоре. Мислим да је са том праксом готово - 

истакла је Михајловић.  

  

"Услови за лакше запошљавање и инвестиције" 

  

Михајловић је, за ТВ Пинк, рекла да је нови закон раду први реформски закон и почетак 

великих реформи о којима је Србија слушала најмање 10 година, да је велики број 

незапослених и да је, уз тренутно важећи закон о раду, између 300.000 и 400.000 људи, остало 

без посла. 

  

Она је најавила да ће, осим закона о раду, у парламенту бити усвојени и закони о пензијско-

инвалидском осигурању, о приватизацији, стечају, планирању и изградњи, чиме ће се 

створити услови да се у Србији брже и ефикасније спроводе промене. 

  

Михајловић, која је и потпредседница Српске напредне стране, оценила је да се највише 

плаше усвајања закона о раду, они које воде синдикате и да су се синдикалне вође бориле за 

своја примања. 

 

Она је указала да “један председник синдиката, који толико говори о радничким правима, има 

најмање три примања” и да је ту реч о борби за личне интересе, оних који желе да задрже 

своје позиције и привилегије и скупоцене аутомобиле. 

 

- Овај закон о раду мења још једну врло значајну ствар код синдиката, тражи се 
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репрезентативност тих синдиката - нагласила је Михајловић и упитала да ли “човек који води 

синдикат, има репрезентативност, да ли Чанак има репрезентативност”. 

 

Михајловић је најавила да су млади били дестимулисани постојећим законом и да ће много 

значити уколико старији и искусни људи буду могли лакше да се запосле. 

 

Михајловић је нагласила да су циљ промене и отварање радних места и да се мора завршити 

процес транзиције, оценивши да је у Србији прегломазан јавни сектор и да се ради на 

реформи државне управе, која мора да буде смањена. 

 

Потпредседница Владе је најавила и промену закона о државним службеницима, да ће убрзо у 

парламент ући и закони о приватизацији и о стечају закон о стечају, а одмах након тога и 

закон о планирању и изградњи, који ће на 28 дана смањити време потребно за добијање 

грађевинске дозволе. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480432/Vujovic-Razumno-smanjenje-plata-i-penzija-za-po-10-odsto 

Вујовић: Разумно смањење плата и пензија за по 
10 одсто 

Бета  

Министар привреде и вршилац дужности министра финансија Душан Вујовић изјавио је данас 

да сматра “разумним” да плате у јавном сектору и пензије ове године буду смањене за по 

десет одсто. 

- Покушаћемо да останемо на ономе што је разумно. Мислим да је десет плус десет - 10 

(одсто) плата 10 (одсто) пензије разумно. Али то тек стоји да се на влади нађе комбинација 

мера која ће најправилније расподелити терет - рекао је Вујовић за Радиотелевизију Србије 

(РТС). 

  

Он је казао да сви, а не само радници и пензионери, морају да поднесу терет за излазак из ове 

ситуације и да се дође на ниво који је одржив до 2017. године. 

  

- План би био да линеарно спуштамо дефицит за око 60 милијарди динара сваке године. 

Предлог (бившег министра финансија) Лазара Крстића био је да ударац у првој години поднесу 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480432/Vujovic-Razumno-smanjenje-plata-i-penzija-za-po-10-odsto


24 

 

плате и пензије, а мој циљ је да се то распореди не само на плате и пензије већ на сиву 

економију - навео је он. 

  

Како је истакао, ако би сви плаћали акцизе, царине и порезе на цигарете држава би остварила 

око 100 милиона евра. 

  

- Ако би се јавна предузећа довела у ред уштедели бисмо још 200-300 милиона евра којим 

бисмо смањили потребу терета на плате и пензије - навео је Вујовић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/480552/MUP-ce-snimati-ucesnike-protesta-kod-Skupstine-Srbije 

МУП ће снимати учеснике протеста код 
Скупшš тине Србије 

Тањуг  

Београд - Министарство унутрашњих послова саопштило је данас да ће у складу са Законом о 

полицији сутра снимати и фотографисати учеснике скупова испред Скупштине Србије и 

Министарства привреде, као и посетиоце међународне фудбалске утакмица између ФК 

"Партизан" и ФК "Торшавн" са Фарских острва. 

За сутра од 11.30 до 17 сати најављен је скуп на Тргу Николе Пашића у организацији 

Самосталног синдиката металаца Србије и Гранског синдиката индустрије, енергетике и 

рударства "Независност", одакле ће учесници организовано у колони отићи до Министарства 

привреде у Улици кнеза Милоша 20. 

 

"У складу са чланом 69. став 3. Закона о полицији Републике Србије, службеници 

Министарства унутрашњих послова снимаће учеснике овог скупа", наводи се у саопштењу МУП. 

 

Исто то важи и за учеснике скупа у организацији Савеза самосталних синдиката Србије и 

Уједињеног гранског синдиката "Независност", који ће се сутра у 12 сати окупити испред 

Скупштине Србије. 

  

Утакмица између ФК "Партизан" и ФК "Торшавн" са Фарских острва, у квалификацијама за Лигу 

шампиона, биће одиграна сутра на стадиону Партизана у 17 сати.Н 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/480552/MUP-ce-snimati-ucesnike-protesta-kod-Skupstine-Srbije
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http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Zakoni-u-Skupstinu-sindikati-na-ulicu.sr.html 

Закони у Скупштину, синдикати на улицу 

Организације послодаваца и привредне коморе подржавају предлоге закона о раду и о ПИО, 

две највеће синдикалне организације најављују хиљаде радника испред Скупштине Србије 

Ванредна седница Скупштине Србије, на којој ће се расправљати о новим изменама и 
допунама закона о раду и о пензијско-инвалидском осигурању, заказана је за сутра у 10 
часова. Дан пошто су усвојени предлози нових законских решења, јуче су подршку Влади 
Србије дале организације послодаваца, привредне коморе, велике компаније, али и поједини 
синдикати. С друге стране, највеће синдикалне организације у земљи – Савез самосталних 
синдиката Србије и Уједињени грански синдикати „Независност” – најављују протесте, које ће 
подржати и неке опозиционе партије. 

Анализа Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) показује да ће измене 
закона о раду олакшати запошљавање старијих особа на неодређено време, подстаћи укидање 
обавезе послодавцима да отпремнину исплаћују за целокупни радни стаж, по чему је Србија 
била јединствена земља у свету. Због такве одредбе привредници су оклевали да запосле 
особе са дугим стажом или су закључивали уговоре на одређено и тако избегавали обавезу 
плаћања високе отпремнине у случају да престане потреба за ангажовањем радника, сматрају 
у овој организацији, пренео је Танјуг. 

Новим одредбама које се тичу уговора на одређено, омогућује се лакше запошљавање на 
пројектима који су ограничени на неколико година и даје се прилика новооснованим 
предузећима да са запосленима закључе уговор у трајању до три године, пошто је процена да 
је управо толико потребно да се тек отворене фирме стабилизују на тржишту. НАЛЕД верује и 
да ће измене које омогућавају нове видове запошљавања посебно погодовати незапосленима – 
закон ће дозволити рад на даљину и рад с непуним радним временом. 

НАЛЕД, ипак, сматра да има још простора за унапређење радног законодавства. Остаје да се 
значајно унапреде одредбе које се тичу проширеног дејства колективних уговора, 
репрезентативности синдиката којих има 24.000, као и да се законом регулише дугогодишња 
појава – лизинг радне снаге, наведено је у саопштењу НАЛЕД-а. 

Америчка привредна комора у Србији саопштила је јуче да је усвајање Закона о раду први 
корак Владе Србије у правом смеру, ка одлучном спровођењу реформи и покретању привредне 
активности Србије. Америчка привредна комора у Србији представља више од 190 америчких, 
међународних и домаћих компанија, које су у Србији инвестирале укупно 14 милијарди евра. 

Измене закона о раду, уз доследну примену, спречиће злоупотребе како од стране несавесних 
послодаваца, тако и од несавесних запослених, оцењује Америчка привредна комора, преноси 
Бета. 

Шеф преговарачког тима Уније послодаваца за закон о раду Небојша Милетић изјавио је да је 
Унија генерално задовољна предложеним изменама закона о раду и да не разуме синдикате 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Zakoni-u-Skupstinu-sindikati-na-ulicu.sr.html
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који сада најављују протесте јер, подсећа, текст закона резултат је заједничког рада групе у 
којој су били и представници Владе и послодаваца, али и синдиката. Таквим ставом, навео је 
Милетић у изјави Танјугу, синдикати са свог терена прелазе на терен политике. „Искрен да 
будем, нису јасни синдикати који најављују протесте, демонстрације... Мислим да су се мало 
заиграли и да сада прелазе на други терен, који се зове политика”, рекао је Милетић. 

Подршку Влади Србије за усвојена законска решења јуче су изразиле синдикалне организације 
великих државних система – синдикати Рударског басена „Колубара” и „Електропривреде 
Србије. За разлику од њих, представници Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених 
гранских синдиката „Независност” окупиће се сутра испред Скупштине у знак протеста због 
усвајања измена закона о раду, изјавио је јуче Бети секретар СССС Зоран Михајловић, који је 
навео да се очекује долазак око 3.000 људи. 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. 

Најаву синдикалног окупљања подржала је Демократска странка, чији је председник Бојан 
Пајтић јуче позвао чланство да се придружи протестима, пренео је Фонет. Пајтић је на 
конференцији за новинаре рекао да ће та странка наредне кораке вући у договору са 
синдикатима, као и да ће у договору с њима поднети амандмане на закон. 

Вучић је обмањивао синдикате да жели да се договори с њима, рекао је Пајтић, наводећи да 
закон није реформски већ ће, насупрот томе, довести до још већег отпуштања радника и 
незапослености, која је у овом тренутку око 30 одсто. 

Терет кризе и неспособности дилетантске владе у потпуности се сваљује на запослене, 
напоменуо је Пајтић. Он тврди да ће због овог закона свим запосленима зараде бити умањене 
20 одсто, да се њиме укида минули рад, надокнада за сменски рад. Такође, уводи се читава 
лепеза отказа од којих практично нема заштите, каже Пајтић, и први пут омогућава отпуштање 
трудница, као и особа с инвалидитетом. 

Са друге стране, Српска напредна странка поручила је јуче да је Пајтић лично одговоран за 
отпуштање 200.000 радника у Војводини, а да је његов ДС директно одговоран за 500.000 
гладних уста, која су завршила на улици у Србији. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
„Делта”: више реда на тржишту рада 
Компанија „Делта” саопштила је јуче да подржава предлог закона о раду јер ће олакшати 
пословање привреде и унети више реда на тржишту рада, пренела је Бета. 

„Као једна од највећих домаћих компанија, подржавамо усвајање овог закона као први корак у 
реформи услова пословања и верујемо да представља најаву даљих мера које ће привреди 
омогућити предвидивост пословања, дугорочно планирање и сигурност пласираних 
инвестиција”, пише у саопштењу. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
Вучић против скупова подршке 
Чланица Председништва СНС-а Маја Гојковић јуче је после седнице Председништва странке 
изјавила да напредњаци у потпуности стоје иза предложених измена закона о раду и да немају 
шта да крију од грађана, пренео је Танјуг. 
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Коментаришући предлог да се грађани који подржавају измене тог закона позову да своју 
подршку искажу испред Скупштине Србије, Гојковићева је рекла да је лидер странке 
Александар Вучић био против тога, тако да напредњаци неће позивати грађане. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
Вулин: Не очекујем немире на протестима 
Министар за рад, запошљавање борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је да не 
верује да ће доћи до немира током синдикалних протеста, јер су грађани Србије сувише 
политички одговорни да би прихватили могућност да дође до сукоба, али је додао да намера 
организатора протеста „није да све прође мирно”, пренео је Фонет. 

„На улици нећете правити амандмане и са улице нам неће доћи ниједан добар савет. Са улице 
ништа добро неће доћи ни радницима, ни синдикатима, ни послодавцима, никоме у овој 
земљи”, поручио је Вулин. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
Радуловићев покрет против смањења плата и пензија 
Покрет „Доста је било – Саша Радуловић” јуче је конференцију за новинаре на којој је 
министар Лазар Крстић у суботу саопштио да подноси оставку назвао „позоришном представом 
и претећим пренемагањем премијера”, а за одлазећег министра да је изнео „трагикомично 
образложење оставке”, пренела је Бета. Покрет сматра да је прави разлог оставке министра 
финансија тај што га „нико ништа не пита”, а „да га премијер и кабинетски тим терају да 
учествује у штетним тајним уговорима – од наставка пљачкашке приватизације, продаје 
Телекома, Аеродрома, Лутрије, ЕПС-а, РТБ Бор, до арапских послова с Етихадом, Београда на 
води и поклањања земљишта у општини Кула Ал Равафеду”. 

У саопштењу се указује да не треба смањивати пензије и плате, нити продавати Телеком, 
Аеродром Београд, Лутрију, ЕПС и РТБ Бор. Радуловићев покрет наводи да треба укинути 
непотребне агенције, отпустити партијски запослен вишак из јавног сектора, који ништа не 
ради, а прима „делукс социјалну помоћ”, треба укинути субвенције, раскинути тајне уговоре и 
„отпустити неспособне министре и градоначелнике с купљеним дипломама и докторатима”. 

М. Албуновић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vujovic-Teret-reformi-moraju-da-podnesu-svi.sr.html 

Вујовић: Терет реформи морају да поднесу сви 

БЕОГРАД  - Министар привреде и вршилац дужности министра финансија Душан Вујовић 
изјавио је данас да ће терет реформи морати да поднесу не само радници и пензионери, већ 
све економске и социјалне групе. 
„Циљ је да до 2017. године смањимо дефицит буџета на око 130 милијарди динара, а мој план 
је да линеарно спуштамо дефицит сваке године за око 60 милијарди динара и тако дођемо до 
циља”, рекао је Вујовић гостујући на РТС. 

Да би се до тога дошло терет ће морати да поднесу сви, и неће се ићи само на смањење плата 
и пензија, већ пре свега на сузбијање сиве економије и довођење у ред пословање јавних 
предузећа, што је представља и разлику у односу на предлог бившег министра финансија 
Лазара Крстића, који је предлагао да „ударац” у првој години поднесу запослени и 
пензионери, навео је Вујовић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vujovic-Teret-reformi-moraju-da-podnesu-svi.sr.html
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„Ако би сви плаћали акцизе, царине, порезе, уштедели бисмо око 100 милиона евра. Ако би се 
јавна предузећа довела у ред, уштедели бисмо још 200 до 300 милиона евра, а самим ти и 
смањили потребу смањења плата и пензија”, рекао је министар. 

Опција смањења плата и пензија ипак остаје, навео је он и указао да је његова радна хипотеза 
да се плате и пензије смање за по 10 одсто, али ће о томе одлучити влада, јер је неопходно да 
се пронађе она комбинација мера која ће најправилније распоредити терет реформи. 

„Цео пакет мора да буде одржив и мора да буде на линији смањења око 500 милиона евра 
сваке године. Пакет мора да буде прихватљив и ММФ-у и финансијским тржиштима, која треба 
да одрже рејтинг Србије, који је тренутно јако добар”, навео је Вујовић. 

Када је у питању поскупљење цене струје, министар сматра да поскупљење није решење и да 
се проблеми не могу решити повећањем цене електричне енергије. 

„Само поскупљење није решење, јер тамо постоје проблеми менаџмента, проблеми техничких 
губитака, ненаплате потрошње. Ако се повећају цене и ништа не уради на овим стварима, то 
повећање цена неће имати никакав ефекат”, навео је Вујовић. 

Према његовим речима, Закон о раду, који би сутра требало да се нађе у парламенту, 
омогућиће лакше запошљавање и већу мобилност радне снаге. 

„Без флексибилнијег Закона о раду тешко се може очекивати да нови инвеститори 
запошљавају нову радну снагу”, оценио је Вујовић. 

Танјуг 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-iza-protesta-stoje-iskljucivo-sindikati 

Синдикати: Иза протеста стоје искључиво 
синдикати 

Лидери два репрезентативна синдиката саопштили су да иза најављеног протеста против 
усвајања владиног Предлога измена закона о раду сутра у Скупштини Србије, не стоји 
ниједна политичка партија већ искључиво синдикати. 

Синдикати: Наш циљ није да зауставимо реформе већ да дођемо до решења 

Синдикати, истакли су лидери Самосталног синдиката Србије и УГС Независност, Љубисав 
Орбовић и Бранислав Чанак, сматрају да реформски закони пре усвајања у Скупштини морају 
да прођу одређену процедури и јавну расправу. 

"Наш циљ је да добијемо квалитетније законе о раду и пензијско-инвалидском осигурању... 
наш циљ није да зауставимо реформе већ да дођемо до решења", рекао је Орбовић.Чанак је 
потврдио да је тај синдикат напустио Социјално економски савет. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-iza-protesta-stoje-iskljucivo-sindikati
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Лидер Независности је рекао да је организовање контрамитинга оних који подржавају закон о 
раду повратак на "48. и информбироовске методе", као и да је о томе обавестио Америчку 
привредну комору и Савет страних инвеститора. 

"Шефа мисије Европске уније у Београду Мајкла Девенпорта сам замолио да интервенише у 
Бриселу и укаже премијеру Србије Александру Вучићу да се не игра животом својим грађана", 
навео је Чанак. 

(Танјуг) 
 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/zene-ce-sa-65-godina-u-penziju-od-2032 

Жене ће са 65 година у пензију од 2032. 

Влада Србије усвојила је предлог измена и допуна Закона о ПИО и он ће се већ данас наћи 
пред посланицима Скупштине, и то на усвајању по хитном поступку. Оне обухватају 
промену услова за стицање права на старосну пензију, односно границе за жене са 
садашњих 60 година живота на 65, али постепено. 

Мушкарце за сада нико не прозива 

 Жене ће и даље као услов за старосну пензију имати 15 година стажа. Од наредне до 2020. 
старосна граница за жене подизаће се по шест месеци годишње, а од 2012. до 2032. за два 
месеца. Дакле, жене ће са 65 година, као и мушкарци сада, у пензију одлазити тек 2032. У 
предложеним изменама Закона нема нових правила за мушкарце око старосне пензије, док оба 
пола могу пуну пензију остварити са 40 година пензијског стажа односно 45, без обзира на 
године живота. 

Измене уводе и право на превремену старосну пензију, дакле ону за коју нису испуњена оба 
законска услова, али уз трајно умањење старосне пензије за 0,34 одсто за сваки месец ранијег 
пензионисања, и то све до испуњења опште старосне границе. То умањење би на годишњем 
нивоу износило 4,08 одсто, а највише би се могла умањити до 20,4 одсто. 

Посебна новина је то што се женама у посебан стаж урачунава рађање деце. Тако ће оне које 
имају једно дете добити пола године, два целу, а три две године. Но, тај посебан стаж се не 
урачунава у целокупан пензијски, већ се само обрачунава на крају кад жена испуни остале 
законом прописане услове. И та одредба ступа на снагу тек 1. јануара 2032. 

Измене и допуне Закона о ПИО кориснику породичне пензије омогућавају да зарађује и више 
од 50 одсто просечне републичке плате, што је досад било дозвољено да се не би обуставила 
исплата.То пак значи да ће породични пензионери моћи од почетка наредне године да раде и 
добијају уговорену новчану накнаду која више неће бити ограничена најнижом основицом. 
Смањује се и број чланова Управног одбора Фонда ПИО, али и брише Надзорни одбор, у циљу 
рационализације. 

Тим измена смањује се број запослених с правом на бенефицирани радни стаж па се убудуће 
запосленима на административно-техничким радним местима неће дуплирати нити увећавати 
стаж, већ само онима који раде посао нарочито тежак, опасан и штетан по здравље, чије је 
обављање ограничено годинама живота. То не важи за професионалне солдате. 

Љубинка Малешевић 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/zene-ce-sa-65-godina-u-penziju-od-2032
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РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/protest-sindikata-zbog-izmena-zakona-o-radu_502864.html 

Протест синдиката због измена Закона о раду 

БЕОГРАД   

Два репререзентативна синдиката - Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени 

грански синдикати "Независност" данас ће у центру Београда почети протест против 

измена Закона о раду и Закона о пензијско-инвалидском осигурању. 

Два репрезентативна синдиката ће данас на Тргу Николе Пашића, испред Дома синдиката 

поставити шаторе, и током протеста разговарати с грађанима и прикупљати потписе за захтев 

Скупштини Србије да не усваја измене закона о раду и о ПИО. 

 

Орбовић је рекао да очекује да ће врло брзо сакупити 500.000 потписа, иако је за захтев 

потребно 100.000 потписа. 

Првог дана ће демонстрирати радници предузећа у реструктурирању, а за четвртак је 

планиран већи, централни протест у Београду. 

Орбовић је оценио да су социјални партнери били релативно близу постизања договора о 

измени Закона о раду "о ономе што је договорено са премијером Александром Вучићем", али 

Влада није поштовала договор. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/protest-sindikata-zbog-izmena-zakona-o-radu_502864.html
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По његовим речима, ако буду усвојене измене Закона о раду које је предложила Влада Србије, 

смањиће се плате свих запослених, као и отпремнине за одлазак у пензију и накнада за 

сменски рад. 

 

http://www.pravda.rs/2014/07/15/protest-sindikata-zbog-izmena-zakona-o-radu/ 

Протест синдиката због измена Закона о раду 

БЕОГРАД - Два репререзентативна синдиката – Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени 

грански синдикати „Независност“ данас ће у центру Београда почети протест против измена 

Закона о раду и Закона о пензијско-инвалидском осигурању. 

Два репрезентативна синдиката ће данас на Тргу Николе Пашића, испред Дома синдиката 

поставити шаторе, и током протеста разговарати с грађанима и прикупљати потписе за захтев 

Скупштини Србије да не усваја измене закона о раду и о ПИО. 

Орбовић је рекао да очекује да ће врло брзо сакупити 500.000 потписа, иако је за захтев 

потребно 100.000 потписа. 

Првог дана ће демонстрирати радници предузећа у реструктурирању, а за четвртак је 

планиран већи, централни протест у Београду. 

Орбовић је оценио да су социјални партнери били релативно близу постизања договора о 

измени Закона о раду „о ономе што је договорено са премијером Александром Вучићем“, али 

Влада није поштовала договор. 

По његовим речима, ако буду усвојене измене Закона о раду које је предложила Влада Србије, 

смањиће се плате свих запослених, као и отпремнине за одлазак у пензију и накнада за 

сменски рад. 

http://www.pravda.rs/2014/07/15/protest-sindikata-zbog-izmena-zakona-o-radu/

