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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1649490/Sindikati+doneli+odluku+o+generalnom+%C5%A

1trajku.html 

Протест синдиката предузећа у реструктурирању се 
наставља 

БЕОГРАД - 

Чланови синдиката више предузећа у реструктурирању у Србији протестоваће данас у 

Београду, захтевајући да им се обезбеде услови да раде, исплате минималне зараде, 

социјални програми и овере здравствене књижице. 

Председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић најавио је у уторак да ће 

се око 100 представника синдиката у 10.00 окупити пред Домом синдиката и одржати 

протестну шетњу до зграде Министарства привреде са захтевом да их прими министар 

привреде Душан Вујовић. 

Он је рекао да ће протестне шетње бити одржаване и наредних дана, а у понедељак 21. јула 

одржавање седнице Радне групе Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) и Уједињених гранских 

синдиката Независност за предузећа у реструктурирању на којој ће се разматрати радикализација 

протеста. 

Радници у предузећима у реструктурирању су незадовољни предложеним изменама закона о 

приватизацији и о стечају, као и изменама Закона о раду. 

ПРАВДА 

http://www.pravda.rs/2014/07/15/sindikati-od-cetvrtka-cela-srbija-u-strajku/ 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Лидери два репрезентативна 
синдиката Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак 
потписали су одлуку о ступању у генерални 
штрајк запослених на територији Србије 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1649490/Sindikati+doneli+odluku+o+generalnom+%C5%A1trajku.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1649490/Sindikati+doneli+odluku+o+generalnom+%C5%A1trajku.html
http://www.pravda.rs/2014/07/15/sindikati-od-cetvrtka-cela-srbija-u-strajku/
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Штрајк почиње у четвртак, 17. јула, а како се наводи, требало би да траје све до повлачења из 

скупштинске процедуре предложених измена и допуна закона о раду и о пензијско-

инвалидском осигурању. 

У одлуци достављеној медијима се наводи да се штрајк испољава престанком рада на месту 

рада на коме су запослени и протестним окупљањем.  

 

Штрајкачки одбор, који чини 19 чланова Савеза самосталних синдиката Србије и УГС 

Независност, радиће у службеним просторијама на Тргу Николе Пашиће.  

 

Наводи се и да су председници и главни повереници синдикалних организација Самосталног 

синдиката и УГС Независност дужни да обезбеде прекид рада запослених на радним местима и 

организују долазак запослених у Београд.  

 

Одлуку о генералном штрајку су донели Веће и Председништво СССС и Главни одбор 

Независности због, како се наводи, чињенице да је Влада Србије предложене законске измене 

усвојила без поштовања законске процедуре.  

 

Министар за рад, запошљавање и социјалну политику Александар Вулин рекао је да синдикати 

најавом да ступају у генерални штрајк показују више тврдоглавост него разум, као и да се 

таквим понашањем "копају ровови".  

 

Вулин је новинарима у парламенту, где се води расправа о предложеним изменама закона о 

раду и ПИО рекао да сматра да треба ићи путем договора и да синдикати треба да размишљају 

о томе да ће владајућа већина и сутра бити овде и да треба донети законе и о социјалном 

предузетништву, социјално-економском савету, о штрајку, синдикатима... 

"Обарамо законе на референдуму" 

Љубисав Орбовић (Тањуг) 

Председник СССС Љубисав Орбовић претходно је најавио да ће у четвртак бити одржан 

генерални протест запослених из целе Србије испред Дома Народне скупштине.  

 

Орбовић је најавио да ће почети прикупљање потписа за референдум о повлачењу владиних 

Предлога измена закона о раду и пензијско-инвалидском осигурању.  

 

Како је навео, неопходно је прикупити 100.000 потписа, али очекује се да ће у веома 

кратком року прикупити пола милиона.  

 

Орбовић је то рекао испред седишта тог синдиката на Тргу Николе Пашића, где су се окупили 

радници из предузећа у реструктурирању и чланови СССС и УГС "Независност", који су потом 

прошетали Улицом краља Милана до седишта Министарства привреде.  

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=15&nav_id=877007
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=15&nav_id=877007
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Тај скуп је, како је истакао, био планиран још пре две недеље и није повезан с 

предложеним изменама Законом о раду, али ће се, како је рекао, окупљање радника из 

предузећа у реструктурирању, који желе да искажу незадовољство, наставити и наредних дана 

испред Министарства привреде.  

 

Орбовић је рекао да има информацију да ће Скупштина убрзати своје активности и да ће 

поменуте законе о раду и пензијско-инвалидском осигурању усвојити већ сутра и додао да ће 

радници данас Скупштини Србије предати захтеве да се та два закона повуку из процедуре.  

 

"Не знамо чему толика брзина, то су системски закони који говоре о данашњици, али и о 

будућности и нико није имао право, ма колико да има посланика у парламенту, да на 

овај начин доноси ове законе", поручио је Орбовић и нагласио да је морао да се настави 

дијалог са синдикатима и јавна расправа о тим законима.  

 

Он је најавио да ће на генерални протест у Београду у четвртак доћи радници из целе Србије и 

чланови других синдиката, као и они на које се, како тврди, врше велики притисци, а који су 

против доношења ових закона. То, додао је, неће уплашити раднике Србије.  

 

Синдикални лидер је рекао да овакав начин доношења два системска закона није 

забележен нигде у свету.  

 

Он је казао да су покушали да разговарају с представницима власти и да на демократски начин 

реше неспоразуме, али да то није успело "јер неко хоће да покаже колико је моћан, а колико 

је народ небитан".  

 

На питање како оцењује нападе на њега и синдикалне вође да се боре за своје интересе, 

Орбовић је рекао да је то "глупост и безобразлук". 
 

 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:500932-Moracemo-da-smanjujemo-i-plate 

Мораћемо да смањујемо и плате и пензије 
Д. И. Красић 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:500932-Moracemo-da-smanjujemo-i-plate
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Без обзира на то што је многима лакнуло, јер мере за које се залагао бивши министар 
финансија Лазар Крстић нису добиле "зелено светло" у српској влади, већ сада је јасно да 
пензије и плате у јавном сектору неће остати нетакнуте. 

 
БЕЗ обзира на то што је многима лакнуло, јер мере за које се залагао бивши министар 
финансија Лазар Крстић нису добиле "зелено светло" у српској влади, већ сада је јасно да 
пензије и плате у јавном сектору неће остати нетакнуте. Пензионири ће, тако, уместо 
умањења од 20 одсто на своја примања, највероватније већ до краја ове године имати 10 одсто 
ниже пензије. Запослени у јавном сектору, пак, уместо пада зарада од 15 одсто, треба да 
рачунају са платама нижим за 10 процената, колико најављује нови министар привреде Душан 
Вујовић. 
 

Србија, у наредне три године, треба да уштеди око 1,4 милијарди евра, како би мањак у 
државној каси био сведен на милијарду. С обзиром на то да 54 одсто расхода буџета иде на 
плате и пензије, разумљиво је зашто ће оне бити на удару штедње. Професор Економског 
факултета у Београду, Милојко Арсић, за "Новости" пореди рачуницу бившег и садашњег 
министра финансија. 
- Засад није могуће прецизно израчунати колике би биле уштеде јер предлози нису детаљно 
представљени, али су могуће приближне процене. Смањивање пензија за 20 осто, искључујући 
минималне пензија, донело бу уштеде од око 750 милиона евра, док би смањивање плата за 15 
одсто донело уштеде од око 300 милиона евра - објашњава Арсић. 
Он истиче да отпуштање 160.000 људи који раде у државном сектору, чак и ако у тај број 
укључимо и запослене и предузећима у реструктурирању и јавним предузећима, није реално, 
јер би се тиме угрозила доступност и квалитет услуга које држава пружа грађанима, почев од 
образовних, здравствених до безбедносних. 
ЈОВО НАНОВО- ФИСКАЛНА консолидације неће бити могућа ако се у кратком року на престане 
са покривањем губитака "Србијагаса", "Железаре Смедерево", предузећа у реструктурирању и 
ако се не заустави финансијско урушавање ЕПС-а. У случају да се плате и пензије смање за 10 
одсто, а да се друге мере примене само делимично, кроз годину или две мораћемо поново да 
смањујемо плате и пензије или да повећавамо порезе - истиче професор Милојко Арсић. 

- Такође, мислим да није оправдано да се повећава цена струје за 30 одсто пре него што се 
уведе ред у ЕПС, јер би у том случају велики део повећања цене струје отишао на 
непродукзтивне трошкове, као што су финансирање високих зарада - истиче Арсић. - Боље 
решење је да се цене струје повећа нпр. за 10 одсто, а да се истовремено смање плате у ЕПС-
у, и побољша наплата струје, укину непотребни трошкови... 
Предлог садашњег министра финансија, Душана Вујовића је пак умањење пензија и плата у 
јавном сектору за по 10 одсто. Рачуница професора Арсића показује да би се, овим предлогом, 
у току једне године уштедело око 500 милиона евра, што је једна трећина уштеда које држава 
мора да оствари у наредне три године. Наравно, обојица осим смањења плата и пензија 
рачунају и на друге уштеде, као и на додатне приходе од сиве економије. 
Арсић сматра да је смањење плана и пензија за 10 одсто минимум који Влада мора да оствари 
у току ове године. 
- Толико смањење ће бити довољно само ако се упоредо са њиме предузму и друге мере 
штедње, као што су решавање проблема у јавним предузећима и предузећима у 
реструктурирању у кратком року, смањење броја запослених у јавном сектору, смањење 
субвенција, сузбијање сиве економије... - истиче Арсић. 
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:500975-Sindikati-traze-referendum-od-cetvrtka-generalni-

strajk-poslanici-raspravljaju-o-spornim-zakonima 

Синдикати траже референдум, од четвртка 

генерални штрајк, посланици расправљају о 

спорним законима 
Ј. Ж. Скендерија - С. С. Ровчанин  

После бурне полемике у јавности, Скупштина Србије почела једнако жучну расправу о 
законима о раду и ПИО. Радници предали Скупштини захтев за повлачење закона из 
процедуре 

РАСПРАВА о најважнијем документу радног законодавства у уторак је почела у Скупштини. 
Незадовољни изменама Закона о раду и пензијско-инвалидском осигурању, лидери највећих 
синдиката траже референдум и позивају раднике да се у четвртак прикључе генералном 
штрајку. Симболичним разапињањем шатора уочи почетка скупштинског заседања 
представници Самосталног синдиката Србије и УГС "Независност", упозорили су власт да не 
прихватају најављене измене. 
 

Радници су предали Скупштини и свој захтев за повлачење закона из процедуре и истакли да 
нико није имао право, ма колико да има посланика у парламенту, да на овај начин доноси 
прописе. С друге стране, посланици су током дискусије дали свој суд - власт га је називала 
реформским, а опозиција темељом за отпуштање људи и смањивање плата. 
Министар рада Александар Вулин је рекао да нови закон повећава права радника, олакшава 
пословање и ствара услове за прилив инвестиција. Основни циљ му је, према његовим 
речима, раст запослености и правна сигурност за послодавце. 
- Одбили смо захтев послодаваца да се укине минули рад. Ограничавање исплате отпремнина 
само на период проведен у радном односу код последњег послодавца треба да допринесе 
подстицању запошљавања, нарочито старијих - казао је Вулин. 
У први ред одбране закона стале су странке власти окупљене око напредњака. Против су били 
ДС и Нова странка, а НДС и ЛСВ ће одлуку о томе како ће гласати донети у зависности од тога 
хоће ли проћи њихови амандмани. 
- Плате и пензије су за време претходне власти нереално порасле за 72 процента - рекао је 
шеф посланичке групе СНС Зоран Бабић. 
АМАНДМАН НОВИНАРАСИНДИКАТ новинара Србије предложио је амандман којим се предлаже 
проширење појма запосленог и на особе које раде по уговору о обављању привремених и 
повремених послова и о стручном оспособљавању и усавршавању. Реч је о огромном броју 
људи који су ангажовани преко разних агенција за запошљавање, око 60.000, који су, 
фактички, запослени код послодавца, али на одређено време. 

Социјалисти су поручили да држава мора да стане на страну савесног радника и да Влада не 
може да прописује зараде, али мора да одреди доњи праг. 
За Милана Кркобабића, шефа "пупсоваца" ствар је јасна: 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:500975-Sindikati-traze-referendum-od-cetvrtka-generalni-strajk-poslanici-raspravljaju-o-spornim-zakonima
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:500975-Sindikati-traze-referendum-od-cetvrtka-generalni-strajk-poslanici-raspravljaju-o-spornim-zakonima
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- Пензионери, њих 1,7 милиона, зарадило је пензије и желе да оне буду редовне и сигурне. С 
повећањем броја запослених расте и сигурност да ће се буџет пунити и да ће пензија бити. 
Урадићемо све да не буду смањене. Закон су писали министри који кажу да су борци за 
социјалну правду, па верујем да ће на тој баријери и остати. 
Посланик ДС Борко Стефановић сматра да нас чека масовно отпуштање и да поређење са 
законом који је донео Зоран Ђинђић "не пије воду": 
- Он је од 30 захтева синдиката испунио 29. За две године колико сте на власти направили сте 
дупло већу рупу у буџету, 50.000 радника мање ради, три пута су мање инвестиције, 40 одсто 
је већи јавни дуг. 
Представник НДС Марко Ђуришић рекао је да баш за време ове власти има најмање 
инвестиција и да је јасно да ће плате бити смањене, јер ће се рачунати минули рад само код 
последњег послодавца. Питао је и да ли ће породиљско одсуство бити смањено. 
План је да парламент два закона усвоји у четвртак. То је највише разљутило синдикалце, који 
су обећали да ће се окупљати сваког дана, а Љубисав Орбовић, председник СССС, очекује да 
ће уместо неопходних 100.000 потписа против закона, прикупити пола милиона. 
Александар Вулин сматра да синдикати најавом да ступају у генерални штрајк показују више 
тврдоглавости него разума и наглашава да треба ићи путем договора. Он сматра да синдикати 
треба да размишљају о томе да ће владајућа већина и сутра бити овде и да треба донети 
законе и о социјалном предузетништву, социјално-економском савету, о штрајку, синдикатима 
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ФИСКАЛНИ САВЕТ 
ИЗМЕНЕ Закона о раду и Закона о ПИО подржава и Фискални савет. У оцени тих предлога 
достављеној "Новостима", истиче се да ригидно радно законодавство доприноси проблему 
високе незапослености која у Србији износи преко 20 одсто - уз то, стимулише послодавце да 
раднике ангажују без заснивања легалног радног односа и да привређују у сивој зони. Такође, 
важећи Закон о раду је један од узрока ниске конкурентности српске привреде. Када је реч о 
Закону о ПИО, Фискални савет оцењује да је, у условима континуирано дужег животног века 
неопходно стално повећавати радни век. Д. И. К. 
 

МИНИСТРЕ, МОЖЕ ЛИ РАЗГОВЕТНИЈЕ? 
АЛЕКСАНДАР Вулин читао је брзо и неразговетно двадесетоминутно образложење о 
предложеним законима. Уз то, лупкао је руком о сто, па су посланици почели да се жале да не 
чују шта говори. Интервенисали су из скупштинске службе, па су пришли министру и 
приближили му мало микрофон, како би се чуо разговетније. 

ВЕСТИ ИЗ РУБРИКЕ 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:500917-Zakon-o-radu-Ulica-ili-podrska 

Закон о раду: Улица или подршка 
Ј. Ж. Скендерија  

 

Синдикалци се поделили “уздужно“ и по “вертикали“ око Закона о раду. Централе 

заказују протесте, ниже инстанце не хају - и обратно 

СИНДИКАЛНИ сукоби у Србији постали су уобичајена ствар, чак и у време када се доноси 
најважнији документ радног законодавства. Ставови многих радничких удружења разликују се 
од воље председништва. Тако је више од 10.000 запослених у Колубари јуче подржало нови 
Закон о раду, иако је њихова централа, Конфедерација слободних синдиката Србије, заказала 
протест против поменутог документа за четвртак испред Скупштине Србије. 

 

Ивица Цветановић, председник Конфедерације синдиката наглашава да свако говори у име 
свог удружења, а да су они на председништву одлучили да изађу на улице. 

- Не подржавамо предлог закона без јавне расправе, који је супротан европским повељама и 
прописима Међународне организације рада и без мишљења стручне јавности - каже 
Цветановић. - Ово су српска посла, не могу да постројавам људе и одређујем им ко ће како да 
иступа у јавности. 

За председника Синдиката Колубаре, Миодрага Ранковића, Закон о раду није идеалан, али се 
може мењати, ако буде требало. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:500917-Zakon-o-radu-Ulica-ili-podrska
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- Радници који стварно раде у Колубари неће бити угрожени, а они који се шверцују и мало 
раде, ионако немају подршку и разумевање синдиката - рекао је Ранковић. - Морамо сви дати 
допринос да Србија почне да ради и производи да би свима било боље. 

Скупштина ће данас почети обједињену расправу о изменама и допунама Закона о раду и 
Закона о пензијско-инвалидском осигурању. Очекује се да полемика буде готова током недеље 
и да парламент до петка или за викенд донесе ове прописе. Опозиција је најавила да ће 
поднети на десетине амандмана. 

Према речима Милана Ђорђевића, председника Синдиката ЕПС-а, предлог новог Закона о раду 
није добар, али је нужан и неке ствари се могу у ходу исправљати и мењати. 

ЧАНАК ИЗАШАО ИЗ СЕСУДРУЖЕНИ грански синдикат Независност одлучио је да његови 
представници иступе из Социјално-економског савета (СЕС), наводећи да одбијају да учествују 
у срачунатом систематском гушењу социјалног дијалога.  
- Ово тело не обавља ниједну од својих функција и полако али сигурно, прераста у једну од 
помоћних служби Владе - стоји у саопштењу Независности.  
- СЕС је основан са циљем да институционално развија социјални дијалог у Србији и то како на 
нивоу Републике, тако и разним подстицајима у локалним самоуправама. Једна од значајнијих 
улога Социјално-економског савета је одржавање веза и унапређење сарадње с националним 
социјално-економским саветима у другим државама Европе, као и са Европским економско-
социјалним комитетом, што је изузетно важно с обзиром на то да је Србија кренула у европске 
интеграције. Ниједну од ових функција, сматрају они, ово тело више нема. 

- Многе ствари исправићемо кроз амандмане и тада тај документ неће бити тако болан, као 
што се најављивало - рекао је Ђорђевић. - Наишли смо на разумевање у влади, везано за 
сменски рад за рударе и надамо се да ћемо тај проблем решити кроз амандмане и проширено 
дејство колективног уговора. 

Огласио се јуче и Синдикат “Независност” Ресавица и подржао предлог закона јер, како кажу, 
не желе да се њихова мука политизује и да учествују на протестима које организује 
Демократска странка. С друге стране, Синдикат рудара Ресавице, који обједињује девет 
рудника угља у Србији, такође из Конфедерације синдиката одлучио је да не подржи измене 
Закона о раду и најавио да ће учествовати у протестима које организује њихова централа. 

- Осуђујемо изјаву председника синдиката ЕПС Милана Ђорђевића, чији смо ми чланови, 
супротну свим одлукама Извршног одбора и питамо га у чије име он говори - рекао је Горан 
Николић, председник синдиката Ресавице. - Извршни одбор синдиката ЕПС пре десетак дана 
гласао је против подршке усвајању владиног предлога Закона о раду. 

Лидери два репрезентативна синдиката демантовали су да иза њиховог протеста стоји 
Демократска странка, већ искључиво синдикати. Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак 
сматрају да реформски закони пре усвајања у Скупштини морају да прођу одређену процедуру 
и јавну расправу. 

- Наш циљ је да добијемо квалитетније законе о раду и пензијско-инвалидском осигурању. Не 
желимо да зауставимо реформе већ да дођемо до решења - рекао је Орбовић. 

За Чанка, лидера Независности најављено организовање контрамитинга оних који подржавају 
закон о раду је повратак на 1948. и информбироовске методе. 



11 

 

- Хајдучки доносе овај закон, хајдучки га бране, изгледа да ће хајдучки и да се примењује. Ми 
нисмо агресивни, али ко буде ударио на нас добиће две. Колико буду прљави узвратићемо 
најмање истом мером - рекао је Чанак. 

Сутрашњи протест започеће окупљањем радника предузећа у реструктурирању, а планирани су 
разговори са грађанима, сакупљање потписа за повлачење Предлога измена Закона о раду из 
скупштине, док је за четвртак најављен централни протест. 

 

РЕАГОВАЊА 
Зорана Михајловић, потпредседница Владе Србије: 

 

- Влада је одлучна да обави реформе, а нови закон о раду је мање ригидан у односу на онај 
који је својевремено предлагао бивши лидер ДС и премијер Зоран Ђинђић. Годинама се 
дешавало да политичке странке малтене управљају одређеним синдикатима. 

Чедомир Јовановић, председник ЛДП: 
 

- Закон о раду не може бити темељ реформи у Србији, уколико његово доношење не буде 
пратила свеобухватна реформа друштвеног, политичког и економског система. Његово 
доношење јесте искорак, али не сме да представља само резултат воље 200 посланика 
владајуће већине, већ производ озбиљних разговора послодаваца, синдиката и државе. 

Александар Поповић, в.д. председника ДСС: 
 

- Није тачно да нови Закон о раду решава питање незапослености. Није проблем закон, већ је 
за раст запослености неопходно обнављање и раст домаће производње. Изостала је озбиљна 
јавна расправа о овом документу и прекинут социјални дијалог. 

Саша Јанковић, заштитник грађана: 
 

- Скупштина у овом сазиву донела је 41 закон, сваки у хитној процедури и са таквом праксом 
се мора престати. Право стручне и најшире јавности на расправу о нацртима и предлозима 
закона, као и право и обавеза државних органа и институција да дају мишљења и допринесу 
квалитету законских предлога, кључни су за доношење добрих и применљивих прописа. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480927/Vulin-Strajk-nema-nikakve-veze-sa-Zakonom-o-radu 

Закон о раду: Улица или подршка 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480927/Vulin-Strajk-nema-nikakve-veze-sa-Zakonom-o-radu
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Ј. Ж. Скендерија  

Синдикалци се поделили “уздужно“ и по “вертикали“ око Закона о раду. Централе 

заказују протесте, ниже инстанце не хају - и обратно 

СИНДИКАЛНИ сукоби у Србији постали су уобичајена ствар, чак и у време када се доноси 
најважнији документ радног законодавства. Ставови многих радничких удружења разликују се 
од воље председништва. Тако је више од 10.000 запослених у Колубари јуче подржало нови 
Закон о раду, иако је њихова централа, Конфедерација слободних синдиката Србије, заказала 
протест против поменутог документа за четвртак испред Скупштине Србије. 

 

Ивица Цветановић, председник Конфедерације синдиката наглашава да свако говори у име 
свог удружења, а да су они на председништву одлучили да изађу на улице. 

- Не подржавамо предлог закона без јавне расправе, који је супротан европским повељама и 
прописима Међународне организације рада и без мишљења стручне јавности - каже 
Цветановић. - Ово су српска посла, не могу да постројавам људе и одређујем им ко ће како да 
иступа у јавности. 

За председника Синдиката Колубаре, Миодрага Ранковића, Закон о раду није идеалан, али се 
може мењати, ако буде требало. 

- Радници који стварно раде у Колубари неће бити угрожени, а они који се шверцују и мало 
раде, ионако немају подршку и разумевање синдиката - рекао је Ранковић. - Морамо сви дати 
допринос да Србија почне да ради и производи да би свима било боље. 

Скупштина ће данас почети обједињену расправу о изменама и допунама Закона о раду и 
Закона о пензијско-инвалидском осигурању. Очекује се да полемика буде готова током недеље 
и да парламент до петка или за викенд донесе ове прописе. Опозиција је најавила да ће 
поднети на десетине амандмана. 

Према речима Милана Ђорђевића, председника Синдиката ЕПС-а, предлог новог Закона о раду 
није добар, али је нужан и неке ствари се могу у ходу исправљати и мењати. 

ЧАНАК ИЗАШАО ИЗ СЕСУДРУЖЕНИ грански синдикат Независност одлучио је да његови 
представници иступе из Социјално-економског савета (СЕС), наводећи да одбијају да учествују 
у срачунатом систематском гушењу социјалног дијалога.  
- Ово тело не обавља ниједну од својих функција и полако али сигурно, прераста у једну од 
помоћних служби Владе - стоји у саопштењу Независности.  
- СЕС је основан са циљем да институционално развија социјални дијалог у Србији и то како на 
нивоу Републике, тако и разним подстицајима у локалним самоуправама. Једна од значајнијих 
улога Социјално-економског савета је одржавање веза и унапређење сарадње с националним 
социјално-економским саветима у другим државама Европе, као и са Европским економско-
социјалним комитетом, што је изузетно важно с обзиром на то да је Србија кренула у европске 
интеграције. Ниједну од ових функција, сматрају они, ово тело више нема. 

- Многе ствари исправићемо кроз амандмане и тада тај документ неће бити тако болан, као 
што се најављивало - рекао је Ђорђевић. - Наишли смо на разумевање у влади, везано за 
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сменски рад за рударе и надамо се да ћемо тај проблем решити кроз амандмане и проширено 
дејство колективног уговора. 

Огласио се јуче и Синдикат “Независност” Ресавица и подржао предлог закона јер, како кажу, 
не желе да се њихова мука политизује и да учествују на протестима које организује 
Демократска странка. С друге стране, Синдикат рудара Ресавице, који обједињује девет 
рудника угља у Србији, такође из Конфедерације синдиката одлучио је да не подржи измене 
Закона о раду и најавио да ће учествовати у протестима које организује њихова централа. 

- Осуђујемо изјаву председника синдиката ЕПС Милана Ђорђевића, чији смо ми чланови, 
супротну свим одлукама Извршног одбора и питамо га у чије име он говори - рекао је Горан 
Николић, председник синдиката Ресавице. - Извршни одбор синдиката ЕПС пре десетак дана 
гласао је против подршке усвајању владиног предлога Закона о раду. 

Лидери два репрезентативна синдиката демантовали су да иза њиховог протеста стоји 
Демократска странка, већ искључиво синдикати. Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак 
сматрају да реформски закони пре усвајања у Скупштини морају да прођу одређену процедуру 
и јавну расправу. 

- Наш циљ је да добијемо квалитетније законе о раду и пензијско-инвалидском осигурању. Не 
желимо да зауставимо реформе већ да дођемо до решења - рекао је Орбовић. 

За Чанка, лидера Независности најављено организовање контрамитинга оних који подржавају 
закон о раду је повратак на 1948. и информбироовске методе. 

- Хајдучки доносе овај закон, хајдучки га бране, изгледа да ће хајдучки и да се примењује. Ми 
нисмо агресивни, али ко буде ударио на нас добиће две. Колико буду прљави узвратићемо 
најмање истом мером - рекао је Чанак. 

Сутрашњи протест започеће окупљањем радника предузећа у реструктурирању, а планирани су 
разговори са грађанима, сакупљање потписа за повлачење Предлога измена Закона о раду из 
скупштине, док је за четвртак најављен централни протест. 

 

РЕАГОВАЊА 
Зорана Михајловић, потпредседница Владе Србије: 

 

- Влада је одлучна да обави реформе, а нови закон о раду је мање ригидан у односу на онај 
који је својевремено предлагао бивши лидер ДС и премијер Зоран Ђинђић. Годинама се 
дешавало да политичке странке малтене управљају одређеним синдикатима. 

Чедомир Јовановић, председник ЛДП: 
 

- Закон о раду не може бити темељ реформи у Србији, уколико његово доношење не буде 
пратила свеобухватна реформа друштвеног, политичког и економског система. Његово 



14 

 

доношење јесте искорак, али не сме да представља само резултат воље 200 посланика 
владајуће већине, већ производ озбиљних разговора послодаваца, синдиката и државе. 

Александар Поповић, в.д. председника ДСС: 

 

- Није тачно да нови Закон о раду решава питање незапослености. Није проблем закон, већ је 
за раст запослености неопходно обнављање и раст домаће производње. Изостала је озбиљна 
јавна расправа о овом документу и прекинут социјални дијалог. 

Саша Јанковић, заштитник грађана: 
 

- Скупштина у овом сазиву донела је 41 закон, сваки у хитној процедури и са таквом праксом 
се мора престати. Право стручне и најшире јавности на расправу о нацртима и предлозима 
закона, као и право и обавеза државних органа и институција да дају мишљења и допринесу 
квалитету законских предлога, кључни су за доношење добрих и применљивих прописа. 

ВЕСТИ ИЗ РУБРИКЕ 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480913/Gojkovic-Zakon-o-radu-bi-mogao-da-bude-usvojen-u-cetvrta 

Вулин: Штрајк нема никакве везе са Законом о 
раду 

Бета 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је 

данас да генерални штрајк који су за сутра најавили синдикати у Србији, нема никакве везе са 

изменама и допунама Закона о раду које су на дневном реду Скупштине Србије. 

- Генерални штрајк није последица Закона о раду, то заиста нема никакве везе с генералним 

штрајком. Ко ће у приватној фирми да спроводи штрајк? Једино можете да у јавном сектору 

који и иначе има велике проблеме, спроводите тај штрајк и сад ћете ви уместо да повратите 

поверење у јавни сектор, да га изводите на улице - казао је 

Вулин за Радио-телевизију Србије (РТС). 

  

Он је рекао да се тиме "не само праве ровови", а, када синдикат и послодавци не могу да 

постигну договор, држава то преузима у своје руке. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480913/Gojkovic-Zakon-o-radu-bi-mogao-da-bude-usvojen-u-cetvrta
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- Ви ћете не само да правите ровове, већ ћете из државе да извлачите људе који обављају 

функције за градјане да извлачите да штрајкују? - питао је министар за рад. 

  

Вулин је истакао да ће се измењени Закон о раду свакако спровести, без обзира на "све који 

хоће да Србија стане, да се не промени ништа и да се сачува закон по којем је отпуштено 

384.000 људи". 

  

По његовим речима, изменама и допунама Закона о раду је проширена заштита посебних 

категорија запослених, а предвидјена је и заштита дојиља. 

  

- Ако ухватите трудницу како краде, ако се тако нешто деси, у чему је разлика измедју 

труднице, породиље или било кога другог? Ми смо проширили заштиту и, уколико послодавац 

не може да надје посао особи са инвалидитетом, дужан је да им исплати отпремнину као 

технолошком вишку, што до сада није морао", додао је он. 

  

Како је објаснио, Закон служи да се послодавцу обезбеди добро пословање, а министар 

сматра и да ће знатно бити подигнут ниво овлашћења инспекције рада. 

  

- Очигледно се мора 'кренути из рова', а оно што синдикати раде је само копање рова и чине 

медведју услугу радничкој класи правећи од ње сметњу за промене у Србији, што није истина. 

Радник хоће да се нешто промени - навео је Вулин. 

  

Он је подсетио да ће се данас расправљати о предложеним амандманима и да ће предлози 

опозиције бити прихваћени ако су бољи од предлога 

Владе. 

  

Коментаришући измене Закона о пензијском и инвалидском осигурању које су данас на 

дневном реду Скупштине, министар је казао да ће и тај пропис имати економске ефекте, попут 

бенефицираног радног стажа, "јер не могу да запослени у руднику и директор тог рудника 

имати исти радни стаж". 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480721/Poceo-sindikalni-protest-protiv-izmena-Zakona-o-radu 

Гојковић: Закон о раду би могао да буде усвојен 
у четвртка 

Тањуг  

Председница Скупштине Србије Маја Гојковић изјавила је данас да би Закон о раду могао да 

буде усвојен у четвртак и оценила да је тај закон неопходан за будућност Србије. 

Гојковић је, у интервјуу за ТВ Пинк, рекла да је тај закон флексибилан, пре свега окренут 

младима, али и средњем добу и треба да помогне да сада и тај део друштва лакше додје до 

посла. 

  

Према њеним речима, тај закон, кога су подржали и послодавци и многобројни синдикати, 

омогућава послодавцима да отварају радна места и да више инвестирају у Србији. 

  

- Закон је апсолутно флексибилан, мање је либералан него закон Зорана Дјиндјића који су 

критичари данашњег закона здушно бранили 2001. године - оценила је Гојковић и додала да је 

закон у великој мери флексибилан и за проналажење послова. 

  

Закон је окренут ка младима, ка будућности Србије, да они, који су данас најугроженији, могу 

лакше да надју посао, а по овом закону и људи, који су средње генерације или којима 

недостаје неколико година до пензије и који имају изузетно радно искуство и знање, могу 

поново да надју посао, додала је Гојковић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480718/U-Beogradu-protest-sindikata-preduzeca-u-restrukturiranju 

Почео синдикални протест против измена Закона 
о раду 

Самостални синдикат Србије и УГС Независност почели су данас протесте против усвајања 

закона о раду и пензијско-инвалидском осигурању састанком у Дому синдиката и протестном 

шетњом до Министарства привреде. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480721/Poceo-sindikalni-protest-protiv-izmena-Zakona-o-radu
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/480718/U-Beogradu-protest-sindikata-preduzeca-u-restrukturiranju


17 

 

Синдикалци сматрају да су посебно предложене измене Закона о раду "погубне" за та 

предузећа и да многа од њих ускоро неће постајати. 

  

Како је било најављено, синдикалци су протест започели на дан када је у Скупштини Србије 

почела расправа о поменутим законима. 

  

Представници синдикалних организација предузећа у реструктурирању - самосталног 

синдиката металаца Србије, гранског синдиката индустрије, енергије, рударства 

"Независност", Самосталног синдиката хемије и неметала Србије и Пословодства одржали су 

најпре заједничку седницу на којем су формулисали три основна захтева за представнике 

владе. 

  

Захтеви се односе на упошљавање постојећих капацитета за решавање статуса тих предузећа, 

обезбедјивање исплате минималних зарада и овере здравствених књижица и реализације 

социјалних програма. 

  

Председник Савеза Самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић најавио је да ће у 

четвртак бити одржан генерални протест запослених из целе Србије испред Дома народне 

скупштине и најавио да ће почети прикупљање потписа за референдум о повлачењу владиних 

предлога измена закона о раду и пензијско-инвалидском осигурању. 

  

Како је навео неопходно је прикупити 100.000 потписа али очекује да ће у веома кратком року 

прикупити пола милиона. 

 

Орбовић је то рекао испред седишта тог синдиката на тргу Николе Пашића и додао да има 

информацију да ће Скупштина поменуте заоконе усвојити већ сутра. 

 

Како је навео овакав начин доношења два системска закона није забележен нигде у свету јер 

то нису закони коији се доносе у року од неколико сати. 

 

Лидер С С С С-а је рекао да су покушали да разговарају са представницима власти и да на 

демократски начин реше неспоразуме али да то није успело "јер неко хоће да покаже колико 

је моћан а колико је народ небитан". 

 

На питање како оцењује нападе на њега и синдикалне вође да се боре за своје интересе он је 

рекао да је то "глупост и безобразлук". 
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Чланови С С С С и УГС "Независност" за данас су најавили протесте испред парламента због 

доношења измена и допуна Закона о раду и ПИО. 

  

Синдикална солидарност у протесту и штрајку 

Конфедерација слободних синдиката, Асоцијација 

слободних и независних синдиката (АСНС) и Уједињени 

синдикати Србије "Слога" најавили су данас да ће подржати 

протесте и генерални штрајк против усвајања измена 

закона о раду пензијско-инвалидском осигурању. 

Конфедерација слободних синдиката саопштила је данас 

да ће у четвртак 17. јула учествовати у синдикалним 

протестима против измена Закона о раду испред 

Скупштине Србије. 

Како је рекао председник тог синдиката Ивица Цветановић, 

председништво тог синдиката одлуку о учешћу у 

генералном штрајку, донеће у четвртак након протеста. 

Председништво Конфедерације је на ранијој седници 

донело одлуку о придруживању протесту против 

предложених измена Закона о раду. 

Председница Асоцијације слободних и независних 

синдиката (АСНС) Ранка Савић рекла је за Тањуг да је она 

за придруживање те синдикалне централе генералном 

штрајку, али ће одлука о томе бити донета сутра на 

седници проширеног председништва АСНС. 

Председник Удружених синдиката Србије "Слога" Жељко 

Веселиновић рекао је да ће се тај синдикат, такође, 

подржати протесте и најављени генерални штрајк у 

Србији, а формална одлука о томе биће донета на 

сутрашњој седници Главног одбора тог синдиката. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/480780/Sindikati-najavljuju-generalni-strajk-za-17-juli 

У Београду протест синдиката предузећа у 
реструктурирању 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/480780/Sindikati-najavljuju-generalni-strajk-za-17-juli
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Бета  

Чланови синдиката више предузећа у реструктурирању у Србији протестују данас у Београду и 

траже да им се обезбеде услови да раде, исплате минималне зараде и социјални програми и 

овере здравствене књижице. 

Радници из предузећа у реструктурирању су после састанка у Дому синдиката кренули у 

протесну шетњу до Министарства привреде где ће предати своје захтеве, а потом и Скупштини 

Србије. 

  

За време протесне шетње саобраћај је отежан централним градским улицама. 

Запослени у предузећима у реструктурирању су истакли да су незадовољни предложеним 

изменама закона о приватизацији и о стечају, као и изменама Закона о раду. 

  

Секретар Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић је позвао раднике да 

организују протесте и блокирају целу Србију, док се не усвоје њихови захтеви. 

  

- Власт није добила од нас манадат за овакве законе. Морамо да урадимо све да им 'запржимо 

чорбу'. Отпор овој власти на сваки начин - рекао је Михајловић, после чега је био поздравлен 

бурним аплаузом. 

  

Председник радне групе синдиката за предузећа у реструктурирању Горан Миленић најавио је 

да ће радници и сутра организовати протесну штењу у Београду, а у четвртак ће бити одржан 

велики протест против усвајања закона о раду и о пензијско-инвалидском осигурању. 

  

Он је истакао да радници у Србији имају "последњу шансу" да се изборе за своја права, јер ће 

већина предузећа у реструктурирању прво ићи на тендере, а онда у стечаја и радници ће 

остати без посла. 

  

Синдикати оцењују да већина предузећа у реструктурању могу да опстану јер имају тржиште, 

али да ће бити затворена под притиском увозничког лобија. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/480673/Tomic-ocekuje-u-cetvrtak-usvajanje-zakona-o-radu 

Синдикати најављују генерални штрајк за 17. 
јули 

ФоНет  

Београд - Савез самосталних синдиката Србија и УГС Независност донели су одлуку о ступању 

у генерални штрајк запослених у Србији 17. јула са захтевом да се из скупштинске процедуре 

повуче Предлог закона о изменама закона о раду и Предлог закона о пензијском и 

инвалидском осигурању. 

Штрајк запослених испољава се престанком рада на месту рада на коме су запослени и 

протестним окупљањем које ће почети 17. јула окупљањем на Тргу Николе Пашића, наводи се 

у саопштењу два синдиката. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Zakon-za-nova-radna-mesta-ili-protiv-prava-radnika.sr.html 

Томић очекује у четвртак усвајање закона о раду 

Тањуг  

Посланица Српске напредне странке и шеф скупштинског одбора за привреду Александра 

Томић изјавила је данас да ће у четвртак бити усвојен закон о раду, један од првих закона који 

би требало суштински да донесе промене у привреди Србије. 

Заједно са тим законом иде и закон о социјалном и пензионом осигурању, у наредних десет 

дана очекује се и закон о приватизацији и стечају, а до краја месеца и закон о планирању и 

изградњи, најавила је Томић. 

 

Посланица СНС је у Јутарњем програму ТВ Пинк указала да су та четири закона најбитнија за 

покретање привреде. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/480673/Tomic-ocekuje-u-cetvrtak-usvajanje-zakona-o-radu
http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Zakon-za-nova-radna-mesta-ili-protiv-prava-radnika.sr.html
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Томић је образложила да закон о раду детаљно дефинише однос измедју послодаваца и 

запослених и омогућава отварање нових радних места, а инвеститорима предвидиво 

пословање у будућности у Србији, када долазе у ситуацију да улажу капитал. 

 

Највећи трошкови, а то су пензије и плате, које износе 54 одсто укупног буџета Србије, 

односно 61 проценат свих јавних прихода, практично се стављају под потпуну контролу, 

прецизирала је Томић. 

 

- Смањићемо све те трошкове, направити ефикаснију привреду и самим тим пословати 

конкурентније - најавила је посланица СНС. 

 

Томић је казала да ће законском регулативом бити омогућено да инвеститори добију потребну 

документацију у року од 28 дана. 

 

Према њеним речима, циљ је привлачење што више инвеститора, отварање радних места пре 

свега младима којима је то у овом тренутку највише потребно. 

Томић је истакла да су велики расходи који би морали да се сведу на стандардну меру са 

којима се улази у преговоре са медјународним институцијама. 

 

Јавни сектор је у великим расходима и проблемима, рекла је Томић и додала да постоје 

питања ЕПС-а и Србијагаса и да се по усвајању свих реформских закона стварају предуслови за 

спроводјење великих мера које се односе на јавни сектор. 

 

- Наредне две године, први ефекти ове политике ће се осетити, а кроз три године ће то 

сигурно заживети и једноставно градјани Србије ће боље живети - додала је Томић. 
 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Krusik-ce-biti-sacuvan.sr.html 

Закон за нова радна места или против права 
радника 

Предложени пропис, по многим оценама, изашао у сусрет интересима послодаваца, јер су 

смањена права радника, али никоме неће бити добро ако не допринесе отварању већег броја 

нових радних места 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Krusik-ce-biti-sacuvan.sr.html
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Предлог измена и допуна закона о раду, о којима ће парламент расправљати данас, требало би 
да допринесе повећању домаћих и страних инвестиција, смањењу „рада на црно” и повећању 
запослености, наведено је у разлозима за доношења нових решења. Ове промене су у великој 
мери испуниле жеље послодаваца, јер ће лакше моћи да примају и отпуштају раднике. Кроз 
измене закона спроведено је оно на шта се пре три године обавезала влада Мирка Цветковића 
у оквиру тадашњег аранжмана са Међународним монетарним фондом. А то је: да ће 
отпремнине бити исплаћиване само код последњег послодавца и да ће рад на одређено време 
уместо 12 месеци, трајати три године, односно две године, како је на крају усвојила влада. 

Према новим правилима отпремнине радницима који иду у пензију више се неће обрачунавати 
у висини три, него само две просечне плате у Републици. Отпремнине за технолошке вишкове 
биће исплаћиване само за време које је запослени провео код последњег послодавца и то као 
збир трећине зараде за сваку навршену годину рада. С тим што постоји могућност изузетака 
код предузећа у реструктурирању. 

Током годишњег одмора запослени ће имати право на основну зараду увећану за минули рад 
током тог месеца, а не као до сада просек зараде из претходна три месеца. У тај обрачун су 
осим минулог рада улазили бонуси, награде, 13. плата... Уколико користи годишњи одмор из 
делова, у првом делу запослени мора да искористи две недеље, а не три као до сада. Укида се 
и преношење годишњег одмора од једног до другог послодавца, али се стиче право на одмор 
после месец дана рада. Предложеним законом запослени губи право на накнаду за 
неискоришћен годишњи одмор, изузев ако је запослени добио отказ. Тада има право на 
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накнаду у висини основне зараде увећане за минули рад. Накнада за боловање износиће 65 
одсто просечне зараде у претходних 12 месеци. 

Запослени ће имати право на накнаду за ноћни рад од 26 одсто, док накнада за рад по сменама 
која је исто толико износила, више не постоји. Смањује се број дана плаћеног одсуства са 
седам на пет за венчање, порођај супруге, тешке болести чланова породице или њихову смрт. 
За добровољно давање крви запослени има право на два слободна дана. 

Радник ће убудуће моћи да изабере непотпуно радно време ако му то одговара, с тим да 
прелазак на пуно радно време и обрнуто, не може бити разлог за отказ. Новина у закону је и 
рад од куће, који су омогућиле нове технологије, а они који тако раде имају сва права као и 
други – на топли оброк, регрес, слободне дане и годишњи одмор. 

Прерасподела радног времена убудуће неће моћи да траје дуже од девет месеци, с тим што се 
вишак радних сати рачуна као прековремени рад и тако плаћа. 

Новина је и да од отказа више нису апсолутно заштићени синдикални лидери и труднице, 
односно и они могу да добију отказ ако послодавац оцени да не испуњавају своје радне 
обавезе или обављају криминалне радње. 

Ако је главна критика актуелног закона из 2005. године била да је ригидан и да прекомерно 
штити раднике, његове измене далеко више иду у корист послодавцима, а мање радницима. 
Мада се већ чује да је ово само почетак и да нам тек предстоји усклађивање са радним 
законодавством Европске уније. 

  Занимљиво је да је Хрватска, 1. јула прошле године, ушла у Европску унију са старим, 
„ригидним” радним законодавством, усвојеним још половином деведесетих година прошлог 
века које је донекле промењено пре четири године. 

  Професор Жељко Поточњак, аутор првог хрватског Закона о раду, недавно је рекао да 
његова земља, због нефлексибилности тог правног акта, засад нема посебних проблема са ЕУ, 
али има у односима са Светском банком. 

 Светска банка је поручила Загребу, исто као и Београду, да тај закон мора мењати уколико 
жели да оживи привреду и са њом склопи нове аранжмане. 

Промена Закона о раду била је предмет жестоких јавних дебата и сукоба у скоро свим 
европским земљама, укључујући најистакнутије чланице ЕУ. Највише су се опирале Шведска и 
друге скандинавске земље, чланице ЕУ, које су традиционално познате као државе такозваног 
социјалног старања, или високе заштите права запослених. 

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

Пример Немачке 
У Немачкој, чија економија без премца у Европи и многим земљама служи као узор како треба 
организовати привреду, последња велика промена радног законодавства догодила се пре 
десетак година, када је влада социјалдемократског канцелара Герхарда Шредера успела, 
упркос противљењу синдиката, да знатно либерализује радно законодавство, како су 
синдикални прваци тврдили на штету запослених, а у корист предузетника. 

Шредер и његови социјалдемократи су након тога глатко поражени на парламентарним 
изборима, али је немачка привреда, баш захваљујући његовим реформским законима, почела 
да се опоравља. 
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Суштина наведених промена у немачком радном законодавству своди се, између осталог, на 
продужетак услова за стицање старосне пензије, смањење трајања годишњег одмора, 
продужење рока у коме послодавац може ангажовати раднике на одређено време и 
избегавање неких других незгодних обавеза предузетника према запосленима. 

Немци и после тих „ригорозних” промена радног законодавства и даље одлазе рано у пензију, 
у просеку са нешто више од 60 година, користе 30-дневни годишњи одмор, у већим фирми 
добијају 13. плату, имају право на поделу дивиденде и то их, уз неке друге бенефиције, 
сврстава у групу најповлашћенијих у ЕУ. 

М. Авакумовић 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Tomic-ocekuje-u-cetvrtak-usvajanje-zakona-o-radu.sr.html 

Крушик” ће бити сачуван 

Братислав Гашић, министар одбране већ за данас обећао исплату аконтације јунске плате, али 

и боље дане ове фабрике наменске индустријеВаљево – После јучерашњег трочасовног 

разговора министар одбране Братислав Гашић са сарадницима, Младен Петковић в.д. 

директор, као и представници два репрезентативна синдиката Холдинг корпорације „Крушик” 

изашли су задовољни пред новинаре. Најпре зато што је министар обећао укидање минималне 

зараде од 1. октобра за 1.200 запослених у овој војној фабрици коју примају од почетка 

године. Министар је, такође, недвосмислено изјавио да је наменска индустрија, која је дуже 

време у озбиљној кризи, за државу и Војску Србије од великог значаја. Зато ће бити учињено 

све да се „Крушик” сачува. 

– „Крушик” је презадужен, али смо добили апсолутну подршку од синдиката за мере које смо 
планирали да урадимо у наредном периоду. Поред жеље државе да се фабрици помогне 
донети су и нови уговори у договору са СДПР за 2014. Очекујемо да колико сутра буде 
исплаћена аконтација за јун месец. Разговараћемо са синдикатима и око спровођења једног 
дела социјалног програма и свих осталих питања која су везана за опстанак „Крушика” после 
свих недаћа од тешких разарања 1999. до данас. То се све чини не само због саме фабрике, 
града Ваљева, већ и Србије, казао је министар одбране тврдећи да у „Крушику” посла има, 
иако су пре неколико дана, приликом организовања штрајка упозорења, представници 
фабричког синдиката изјавили да им је у последњих месец и по дана једини посао кошење 
траве у кругу компаније. Министар није дао прецизне одговоре око актуелних и нових послова, 
које су природе и са ким су склопљени, наводећи да „Крушик” неће бити избегнут, односно да 
ће бити укључен у све значајније истраживачке и друге пројекте везане за програме наменске 
индустрије као и за потребе војске. 

 – „Крушик” у овом моменту има довољно уговора са којима може да покрије исплату зарада, а 
очекује се и конверзија дуга, односно неизмирених обавеза према држави и локалној 
самоуправи. Апелујем на локалну самоуправу да реално сагледа ситуацију са дуговањима 
према њој, јер сам убеђен, да је ова фабрика потребнија Ваљеву него било ком другом. Према 
закључку владе биће урађена конверзија дуга према држави. Фабрика је прошлу годину 
завршила са рекордним дугом – од 950 милиона динара – и тек када се он „испегла” поново ће 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Tomic-ocekuje-u-cetvrtak-usvajanje-zakona-o-radu.sr.html


25 

 

моћи кредитно да се задужује и активније улази у пословне активности, казао је министар 
Гашић уз обећање да ће у септембру поново доћи у „Крушик” како би проверио да ли се 
договор и планови постигнути током последње посете спроводе у дело. Ова посета министра 
Гашића биће упамћена и по томе што су први пут након шест месеци од доласка на чело 
„Крушика” новинари видели новог директора Младена Петковића, који их је све време 
избегавао, или у најбољем случају, за одређену информацију упућивао на ресорно 
министарство. 

Б. Нововић 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Gojkovic-Zakon-o-radu-zakon-za-buducnost-Srbije.sr.html 

Томић очекује у четвртак усвајање закона о раду 

БЕОГРАД  - Посланица Српске напредне странке и шеф скупштинског одбора за привреду Александра 

Томић изјавила је данас да ће у четвртак бити усвојен закон о раду, један од првих закона који би 

требало суштински да донесе промене у привреди Србије. 

Заједно са тим законом иде и закон о социјалном и пензионом осигурању, у наредних десет 
дана очекује се и закон о приватизацији и стечају, а до краја месеца и закон о планирању и 
изградњи, најавила је Томић. 

Посланица СНС је у Јутарњем програму ТВ Пинк указала да су та четири закона најбитнија за 
покретање привреде. 

Томић је образложила да закон о раду детаљно дефинише однос између послодаваца и 
запослених и омогућава отварање нових радних места, а инвеститорима предвидиво 
пословање у будућности у Србији, када долазе у ситуацију да улажу капитал. 

Највећи трошкови, а то су пензије и плате, које износе 54 одсто укупног буџета Србије, 
односно 61 проценат свих јавних прихода, практично се стављају под потпуну контролу, 
прецизирала је Томић. 

„Смањићемо све те трошкове, направити ефикаснију привреду и самим тим пословати 
конкурентније”, најавила је посланица СНС. 

Томић је казала да ће законском регулативом бити омогућено да инвеститори добију потребну 
документацију у року од 28 дана. 

Према њеним речима, циљ је привлачење што више инвеститора, отварање радних места пре 
свега младима којима је то у овом тренутку највише потребно. 

Томић је истакла да су велики расходи који би морали да се сведу на стандардну меру са 
којима се улази у преговоре са међународним институцијама. 

Јавни сектор је у великим расходима и проблемима, рекла је Томић и додала да постоје 
питања ЕПС-а и Србијагаса и да се по усвајању свих реформских закона стварају предуслови за 
спровођење великих мера које се односе на јавни сектор. 

„Наредне две године, први ефекти ове политике ће се осетити, а кроз три године ће то 
сигурно заживети и једноставно грађани Србије ће боље живети”, додала је Томић. 

Танјуг 
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Гојковић: Закон о раду, закон за будућност 
Србије 

БЕОГРАД - Председница Скупштине Србије Маја Гојковић изјавила је данас да би Закон о раду могао да 

буде усвојен већ у четвртак и оценила да је тај закон нужност Србији, али и закон за будућност Србије. 

Гојковић је за РТС рекла и да ће Српска напредна странка предложити обједињену расправу о 
Закону о раду и Закону о пензионом и инвалидском осигурању и нагласила да су то закони који 
доносе добро Србији, закони који омогућавају веће запошљавање. 

„Шансу за запошљавањем имаће људи који су у зрелом добу, пред пензијом, који су данас на 
маргинама и због постојећег Закона о раду нису могли да добијају послове. Нови Закон о раду 
омогућиће и запошљавање младих људи”, нагласила је Гојковић. 

Она је додала да ништа добро не види у постојећем Закону о раду који је омогућио да 350.000 
људи у Србији остане без посла, од тога 318.000 у приватном сектору. 

„Нисмо чули тада ни једну реч синдиката, а не видим шта је добро донео постојећи Закон о 
раду”, рекла је Гојковић и додала да је овим реформским законима СНС показала да је 
странка која када види проблем решава га. 

Коментаришући најаве да ће синдикати покушати да измене закон кроз амандмане опозиционе 
ДС странке, она је рекла да није добро политизовати целу ствар и додала да се тиме показује 
да је ДС дубоко у вези са вођама синдиката. 

„Онда можемо да нађемо одговор на питање шта су радиле вође синдиката када је отказе 
добило на хиљаде људи”, каже Гојковић. 

Упитана да ли ће јој задрхтати рука када буде гласала за Закон о пензионом и инвалидском 
осигурању који подразумева да жене и мушкарци у старосну пензију одлазе са 65 година, она 
је рекла да ће се та старосна граница достићи 2032. године и да је тај закон важан за Србију. 

„Пензије се у катастрофалном нивоу и немогуће је да Србије испуњава оно што је зачето 
седамдесетих година. Гласаћу за овај закон, јер гласам за будућност Србије и гласам да људи 
да нађу посао”, нагласила је председница парламента. 

Говорећи о закону о уклањању последица поплава, она је казала да ће и тај закон бити усвојен 
највероватније у петак. 

„Ради се брзо на доношењу реформских закона јер оно што смо обећали грађанима Србије 
морамо да испунимо”, закључила је Гојковић. 

Посланици Скупштине Србије разматраће данас предложене измене закона о раду, пензијско-
инвалидском осигурању и Закону о отклањању последица поплава, као и Владин извештај о 
поплавама. 

Танјуг 
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Синдикати донели одлуку о генералном 
штрајкуПротестна шетња синдикалаца улицама Београда Фото З. Анастасијевић 

БЕОГРАД– Лидери два репрезентативна синдиката Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак 
потписали су данас одлуку о ступању у генерални штрајк запослених на територији Републике 
Србије, почев од 17. јула па све до повлачења из скупштинске процедуре предложених 
изменама и допунама закона о раду и пензијско-инвалидском осигурању. 

У одлуци достављеној медијима се наводи да се штрајк испољава престанком рада на месту 
рада на коме су запослени и протестним окупљањем. 

Штрајкачки одбор, који чини 19 чланова Савеза самосталних синдиката Србије и УГС 
Независност, радиће у службеним просторијама на Тргу Николе Пашиће. 

Наводи се и да су председници и главни повереници синдикалних организација Самосталног 
синдиката и УГС Независност дужни да обезбеде прекид рада запослених на радним местима и 
организују долазак запослених у Београд. 

Одлуку о генералном штрајку су донели Веће и Председништво С С С С и Главни одбор 
Независности а због, како се наводи, чињенице да је Влада Србије предложене законске 
измене усвојила без поштовања законске процедуре. 

Вулин:Синдикати показују тврдоглавост и копају ровове 
Министар за рад запошљавање и социјалну политику Александар Вулин оценио је данас да 
синдикати најавом да ступају у генерални штрајк показују више тврдоглавост него разум као и 
да се таквим понашањем „копају ровови”. 

Вулин је новинарима у парламенту где је у току расправа о предложеним изменама закона о 
раду и ПИО рекао да сматра да треба ићи путем договора и да синдикати треба да размишљају 
о томе да ће владајућа већина и сутра бити овде и да треба донети законе и о социјалном 
предузетништву, социјално економском савету, о штрајку, синдикатима... 

„Житвот ће наставити да тече. Мислим да се оваквим помашањем само копају ровови из којих 
би смо сви морали да изађемо” рекао је министар. 

Он је радницима још једном поручио да немају разлога за страх и упитао зашто се полази од 
тога да се доноси закон за отпуштање. 

„Да ли је претходни закон спречио да се отпусти 318.000 људи” закључио је Вулин. 

Синдикалци предали захтеве Скупштини Србије 
Представници два репрезентативна синдиката из предузећа у реструктурирању предали су у 
писарницу Скупштине Србије захтеве за повлачења предложених измена закона о раду и 
пензијско-инвалидском осигурању и најавили да ће у Пионирском парку остати до четвртка за 
када је најављено усвајање тих законских предлога. 
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Реч је о представницима Самосталног синдиката металаца Србије, Гранског синдиката 
индустрије, енергије и рударства „Независност”, Самосталног синдиката хемије и неметала 
Србије и пословодстава предузећа у реструктурирању предали су Министарству списак са 
захтевима да се дефинишу начини и рокови за излазак из реструктурирања поменутих 
предузећа. 

Они су претходно одржали састанак у Дому синдиката, а потом кренули у шетњу до 
Министарства привреде где су очекивали да их прими министар Душан Вујовић. 

Пошто их министар привреде Вујовић, који обавља и дужност министра финансија није 
примио, синдикалци су наставили шетњу до Скупштине Србије, где су на писарници предали 
своје захтеве. 

Синдикалци захтевају повлачење предложених законских прописа, затим да влада дефинише 
која су то предузећа која могу да опстану и шта ће бити са њима бити. Они захтевају и да се 
направи социјални програм за раднике, повеже стаж, исплате заостале зараде, овере 
здравствене књижице... 

Како је Танјугу рекао генерални секретар Савеза самосталног синдиката Србије Зоран 
Михајловић група синдикалаца ће у Пионирском парку, где су разапели један велики и два 
мала шатора, остати до четвртка за када је најављено усвајање за њих спорних законских 
прописа. 

Лидер Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић најавио је раније да ће два синдиката 
у четвртак започети прикупљање потписа за расписиање референдума о повлачењу 
предложених измена и допуна закона о раду и пензијско-инвалидском осигурању. 

Танјуг 
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Протест Самосталног синдиката металаца Србије и Гранског синдиката индустрије, 

енергетике и рударства „Независност“ 

Отпор закону на сваки начин 

НА ЛИЦУ МЕСТА 

АУТОР: ГОЈКО ВЛАОВИЋ 

Београд - Самостални синдикат металаца Србије и Грански синдикат индустрије, енергетике и 
рударства „Независност“ организовали су јуче улични протест због неизвесне судбине 
предузећа у реструктурирању и у знак протеста против предлога Закона о раду о коме 
расправљају посланици Скупштине Србије. 
Протест је започео у 11.30 сати на Тргу Николе Пашића, где су се окупили чланови та два 
синдиката којима су се прикључили и активисти левичарских организација СКОЈ, „Маркс 21“, 
„Црвени“, а касније су се појавили и анархо-синдикалисти са својим црвено-црним заставама. 
Скуп радника су подржали и студенти који се боре за бесплатно школство, окупљени у 
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организацији „Студентски фронт“, а носили су транспарент на коме је писало „Стоп закону о 
раду!“. 

Окупљени, њих око 500, предвођени бубњарима упутили су се улицом Српских владара ка 
згради Министарства привреде. Током њихове протестне шетње централне градске улице 
којима су се кретали биле су затворене за саобраћај. Демонстранти су се Улицом кнеза 
Милоша спустили до зграде Министарства привреде, испред које није било јаких полицијских 
снага, већ свега неколико припадника МУП-а који су иначе задужени за обезбеђење те 
институције. 

Са разгласа су се емитовале синдикалне песме и међународна радничка химна 
„Интернационала“, а уз ритам бубњара радници су звиждали и узвикивали пароле против 
актуелне власти коју оптужују за доношење, како кажу, „антирадничког закона“. Са разгласа 
су емитоване и националистичке изјаве премијера Александра Вучића из периода док је био 
руководилац Српске радикалне странке и његове негације тих изјава након што је формирана 
Српска напредна странка, којој је сада на челу. Збијале су се и шале на рачун Душана 
Вујовића, кога су демонстранти прозвали „Два у једном“, алудирајући како је он истовремено 
и министар привреде и вршилац дужности министра финансија. Након краћег чекања 
делегација демонстраната је пуштена да уђе у зграду Министарства привреде. Они од 
министра Вујовића траже да им се обезбеде услови да раде, исплате минималне зараде и 
социјални програми и овере здравствене књижице. 

После предаје захтева у Министарству привреде радници предузећа у реструктурирању су се 
упутили ка Дому Народне скупштине, где су тражили да им се обрати неко од народних 
посланика. Међутим, нико од посланика није се појавио пред радницима у протесту што је 
пропраћено узвицима негодовања и звиждуцима. Речено је да је Александар Вучић одржао 
обећање да неће бити полиције испред парламента, али је додато да је то зато „што Вучић 
није ту већ у Влади где сигурно има полиције“. 

Такође је наглашено да полиција застрашује синдикалне активисте по унутрашњости тако што 
посећује локалне синдикалне подружнице и пописује ко ће од радника сутра доћи на велики 
протестни скуп испред Скупштине. Са скупа је поручено да је премијер синдикалцима обећао 
да предлог Закона о раду неће бити усвојен и да они од њега очекују да то испуни. 

Након завршетка протеста радници предузећа у реструктурирању су се прикључили 
учесницима протеста у организацији репрезентативних синдиката, Савез самосталних 
синдиката Србије и УГС „Независност“, због предложених измена Закона о раду, који су 
монтирали шаторе у Пионирском парку. 

Пре почетка протестне шетње, радници предузећа у реструктурирању су одржали састанак у 
Дому синдиката на коме су истакли да су незадовољни предложеним изменама закона о 
приватизацији и о стечају, као и изменама Закона о раду. Секретар СССС Зоран Михајловић је 
позвао раднике да организују протесте и блокирају целу Србију, док се не уваже њихови 
захтеви. 

- Власт није добила од нас мандат за овакве законе. Морамо да урадимо све да им „запржимо 
чорбу“. Отпор овој власти на сваки начин - рекао је Михајловић. 

Репрезентативни синдикати, СССС и УГС „Независност“, одлучили су да сутра организују 
генерални штрајк запослених у Србији, а своје чланове позвала је и Конфедерација слободних 
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синдиката. Председник УГС „Независност“ Бранислав Чанак изјавио је јуче да ће синдикати 
радикализовати протест, што подразумева и блокаде саобраћаја, уколико посланици буду 
усвојили предлоге закона о раду и пензијско-инвалидском осигурању. 

Протест док их не прими министар Вујовић 

Председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић је окупљенима рекао да је 
делегација радника разговарала са државним секретаром у Министарству привреде Драганом 
Стевановићем и да тиме нису задовољни, јер желе да разговарају само са министром 
привреде Душаном Вујовићем и да ће протестне шетње бити настављене док их он не прими. 
Он је најавио да ће у понедељак, 21. јула, бити одржан састанак радне групе синдиката за 
предузећа у реструктурирању на којем ће се размотрити могућност да се протести 
радикализују. 

„Невидљиво“ окупљање у суботу 

Представници СССС и УГС Независност организовали су поводом предлога закон о раду и о 
пензијско-инвалидском осигурању протесте испред зграде Владе Србије, испред парламента и 
на Тргу Николе Пашића и у суботу 12. јула, о којима ниједан медиј у Србији није ништа 
известио. Скуп су, према фотографијама на друштвеним мрежама, обезбеђивали бројни 
припадници полиције, а представници синдиката процењују да је у суботу протестовало око 
2.000 људи. Б. Ц. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/fiskalni-savet-podrzao-zakone-o-radu-i-pio 

Ниже пензије и плате су нам судбина 

Министар привреде и вршилац дужности министра финансија Душан Вујовић је у јавност 
изнео план по којем би држава Србија у наредне три године требало да смањује минус у 
буyету око пола милијарде евра годишње, што би дефицит јавне касе у 2017. довео до 
колико-толико прихватљивог нивоа. 

План подразумева и смањење плата у јавном сектору  од десет процената у овој години, али и 
смањење пензија у истом износу.Члан Фискалног савета др Владимир Вучковић оценио је тај 
план као реалан, али је такође упозорио на то да он неће моћи да буде спроведен без 
смањивања буyетских давања најширим слојевима грађана. 

– Та рачуница је добра, реално је да се у три године уштеди 170 милијарди динара. Међутим, 
то неће проћи без смањивања плата и пензија – рекао је Вучковић јуче у Београду на 
представљању најновијег броја економског часописа „Месечне анализе и трендови”, чији је 
уредник. 
Вујовић је, додуше, нагласио да је то за сада само његова идеја и да с њом треба да се сложи 
Влада. Он је, при том, оценио да је његов план кредибилан, али и социјално изводљив. 

Шта је то што Вујовић заправо предлаже? Држава Србија би ове године требало да прикупи око 
2,5 милијарде евра новца мање него што планира да потроши. То је око осам процената бруто 
домаћег производа и, тако посматрано, реч је о највећем дефициту јавне касе ове године у 
Европи, а вероватно се на прсте једне руке могу набројати и земље на целом свету чије су 
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јавне финансије у таквом стању. Слично се, мада не баш толико, трошило и претходних 
година од почетка економске кризе 2008. године што је наш јавни дуг повећало на више од 20 
милијарди евра. Због свега тога Србија је сада пред опасношћу да уђе у кризу јавног дуга, 
односно да кредитори у будућности одбију да јој позајмљују новац, из страха да више нећемо 
бити у стању да га враћамо. 

Министров план предвиђа да у наредне три године тај дефицит смањујемо по пола милијарде 
евра, те би он у 2017. пао на милијарду евра. То би, уз очекивани раст БДП-а – по прогнозама 
ММФ-а, српска привреда би ове године могла порасти један одсто, а у наредним годинама по 
два процента годишње – требало да сведе дефицит на разуман ниво, чак испод границње од 
три одсто БДП-а која је, на пример, прописана за улазак у еврозону. То и даље не значи да би 
држава уравнотежила своје финансије, она би заправо и даље трошила више него што 
зарађује, али би нам то осетно повећало кредибилитет код кредитора. Такође, уз раст БДП-а, 
то би на дуже стазе значило смањивање јавног дуга који је сада достигао опасно висок ниво. 

В. Чворков 
  
Ко ће поднети жртву 
Јасно је, међутим, да се такво смањивање државне потрошње не може извести без жртава 
које би поднели најшири слојеви становништва у чије yепове се та милијарда и по евра 
годишње преливала.Душан Вујовић каже да би, осим радника у јавном сектору и пензионера, 
цену реформи требало да поднесу и све остале групе становништва. 

– Мој циљ је да то не буду само најосетљивији – пензионери и радници – већ да се распореди и 
на сиву економију, да сви плаћају акцизе и порезе. Ако би се јавна предузећа довела у ред, до 
минумума бисмо снизили притисак на смањење плата и пензија – навео је Вујовић, 
подсећајући на то да огроман део јавног дуга заправо одлази на плаћање дугова јавних 
предузећа. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/prosvetarima_smeta_redosled_poteza.55.html?news_id=285525 

Фискални савет подржао законе о раду и ПИО 

Фискални савет подржава предложене измене Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању (ПИО) и измене Закона о раду. У оцени тих закона, у коју је Танјуг имао увид, 

Фискални савет подржава измене и допуне закона о ПИО јер оне како је наведено имају за 
циљ да обезбеде неопходно повећање ефективне старосне доби осигураника при 
пензионисању с обзиром на то да се просечно трајање живота у Србији, као и у већини 
европских земаља, континуирано повећава. 
"Пре пола века очекивано трајање живота осигураника је износило 67 година, тренутно износи 
74 године старости, док демографске пројекције указују на то да би просечно трајање животе 
у 2060. години у Србији могло да износи око 84 године", наводи се у извештају. 

Фискални савет стога оцењује да је условма континуирано дужег животног века неопходно 
континуирано повећавати радни век како би се одржавала финансијска стабилност пензијског 
ситема, што је случај у готово свим европским државама у претходним деценијама. 
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"У противном финансијска стабилизација пензијског система захтевала би драстично смањење 
односа прошечних пензија плата, који би у случају Србије морао да се смањи испод 40 одсто у 
наредном периоду", стоји у извештају. 

Фисаклани савет оцењује и да искуства европских земаља указују да повећање старосне доби 
за пензионисање само по себи не представља препреку за запошљавање младих радника. 
Указује се и да су ове измене у складу са најбољом међународном праксом јер је највећи број 
европских држава у протеклом периоду већ изједначио старосну границу за пензионисање 
жена и мушкараца. 

Фискални савет сугерише да се у наредним годинама размотри могућност аутоматског 
усклађивања старосне границе за пензионисање са просечним трајањем животног века у 
Србији. 
У оцени Савета се наводи да најважније предложене законске измене Закона о ПИО укључују 
изједначавање старосне доби за пензионисање жена, са постојећом старосном доби за 
мушкарце од 65 година старости са прелазним периодом до 2032. године, затим увођење 
пенала за пензионисање пре редовне старосне доби у висини 4,08 одсто годишње и повећање 
минималне старосне доби за пензионисање са 58 на 60 година старости. 

Такође, предвиђено је и сужавање могућности за стицање бенефицираног радног стажа 
елиминацијом могућности да лица запослена на административно-техничким пословима, чији 
живот, безбедност и здравље на раду нису посебно угрожени, не остварују у будућности право 
на бенефицирани радни стаж. 
Фискални савет је оценио и да предложене измене Закона о раду имају за циљ да ублаже 
утицај институционалних ограничења на тржиште рада и омогуће већу флексибилност овог 
тржишта ради подстицања запошљавања. 

Савет, како је наведено, у начелу подржава предложену флексибилизацију тржишта рада у 
Србији. 
"Ригидно радно законодавство доприноси проблему високе незапослености која у Србији 
износи преко 20 одсто. Поред високе стопе незапослености, ригидно радно законодавство 
стимулише послодавце да раднике ангажују без заснивања легалнлог радног односа и да 
привређују у сивој зони", оценио је Фискални савет. 

У овој оцени је наведено и да важећи Закон о раду представља један од узрока ниске 
конкурентности српске привреде, а да ће либерализација тржиста радне снаге стимулисати 
конкурентније пословање и економски раст приватног дела српске привреде. 
Такође, у извештају се позитивним оцењује и то што је предложеним изменама закона 
предвиђено усклађивање услова за проширење колективног уговора са европском праксом 
чиме се, како се наводи, повећава правна сигурност. 

Либерализација радног законодавства је, истиче Савт, један је од предуслова за 
рационализацију броја запослених у јавном сектору у наредном периоду. 
Да би нове и флексибилније одредбе Закона о раду могле у потпуности дати ефекат неопходно 
је да у кратком периоду буду усвојене измене и других закона којима се уређују радни односи 
у јавном сектору, на пример Закон о државним службеницима, те да се колективни уговори, 
који су до сада закључивани у јавном сектору, у потпуности ускладе са новим одредбама 
Закона о раду. 
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Костић: Нови закон бољи од претходног, лакше до посла 
Председник МК групе Миодраг Костић изјавио је да нови Закон о раду сигурно неће испунити 
сто одсто ни жеље послодаваца ни синдиката, али да је сигуран да ће бити много бољи него 
претходни и да ће омогућити веће запошљавање и на неки начин мање отпуштања. 
Постојећи или стари закон о раду дефинитивно није био добар, казао је синоћ Костић Танјугу 
на Самиту 100 бизнис лидера југоисточне Европе, приметивши да је нови закон компромис 
између жеља и амбиција послодаваца и синдиката, које су са обе стране биле веће. 

"Оно што је много важније за мене као послодавца, то је да ће својом флексибилношћу, нови 
закон нама омогућити да лакше примамо нове људе што до сада није био случај", рекао је 
Костић. 

24 САТА 
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Почеле консултације Министарства просвете са синдикатима образовања о платним 

разредима 

Просветарима смета редослед потеза 

НАША ПРИЧА 

АУТОР: В. АНДРИЋ 

Београд - Радна група за израду нацрта закона о платним разредима за запослене у јавном 
сектору неће бити формирана пре јесени, тако да је неизвесно да ли ће тај закон бити 
завршен до краја године. Репрезентативни синдикати просветних радника имају рок до краја 
августа да Министарству просвете доставе своје предлоге платних разреда, договорено је на 
јучерашњем састанку синдиката са државном секретарком Министарства просвете Снежаном 
Марковић.  
Синдикати негодују што ни после два позива нису добили одговор министарке за државну 
управу и локалну самоуправу Кори Удовички, која је задужена за израду закона о платним 
разредима и што се разговори о овој теми воде по секторима. 

- Циљ оваквог парцијалног рада је цепкање и разбијање целокупног система, са циљем да 
актери на могу да се договоре, после чега би се јавила влада да „пресече“ и да уведе платне 
разреде без учешћа синдиката - сматра Томислав Живановић, председник ГСПРС 
„Независност“. 

И лидер Синдиката образовања Србије Бранислав Павловић указује за Данас да је таква 
методологија „бесмислена“, јер ће свака делатност у оквиру јавног сектора „себи да 
предложи највеће могуће коефицијенте“. Јасна Јанковић из Уније синдиката просветних 
радника каже да је увођење платних разреда у супротности са најављеним смањењем плата у 
јавном сектору за 10 одсто и да јој није јасно како ће влада то да изведе. 

- На јучерашњем састанку у Министарству просвете смо чули да се од сваког дела јавног 
сектора очекују оквирна мерила за платне разреде, пре него што се почне са писањем нацрта 
закона. То је огроман посао. Унија је још у априлу урадила предлог платних разреда, према 

http://www.24sata.rs/vesti/aktuelno/vest/danas-novi-protest-sindikata-preduzeca-u-restrukturiranju/143444.phtml


34 

 

словеначком моделу. Та земља је увела платне разреде у јавни сектор још 1998. године, али 
треба имати на уму да је тамо просечна плата у просвети 1.500 евра, а у Србији испод 
републичког просека - каже за Данас Јасна Јанковић. 

Унија предлаже да се запосленима у просвети омогући напредовање у виши платни разред 
после три године радног стажа, али не по аутоматизму већ по јасним критеријумима. 

- Јавна расправа треба да каже који су то критеријуми, а на основу њих ће директор школе 
процењивати ко испуњава услове за прелазак у виши платни разред. Наш предлог је да се 
вреднује однос према раду, успешност ученика на такмичењима, као и успешност при упису у 
средње школе, односно факултете - каже Јанковићева. 

На питање како веровати оцени директора, за које тврде да су углавном постављени по 
партијској линији, Јанковићева одговара да не постоји други начин да неко са стране 
процењује рад просветних радника у конкретној школи. 

Ни речи о штрајку 

Јасна Јанковић истиче да на јучерашњем састанку у Министарству просвете није било речи о 
штрајку упозорења, који је планиран за 1. септембар. Подсетимо, Главни одбор Уније 
синдиката просветних радника већ је такву одлуку донео, а 13. августа, на састанку 
представника сва четири репрезентативна синдиката, биће прецизирани детаљи. Иначе, 
штрајкачки одбор тих синдиката почео је припреме за септембарски протест, због најављеног 
смањења плата у јавном сектору за 10 одсто. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=15&nav_id=876993 

Синдикати донели одлуку о генералном штрајку 

Лидери два репрезентативна синдиката потписали су одлуку о ступању у генерални 
штрајк запослених на територији Републике Србије, почев од 17. јула. Радници предузећа 
у реструктурирању предали своје захтеве у Министарству привреде. 

У одлуци коју су потписали Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак, наводи се да се штрајк 
испољава престанком рада и протестним окупљањем, преноси Тањуг. 

Припремили Срђан Димитријевић и Биљана Јовичић 

Штрајк би трајао све до повлачења из скупштинске процедуре предложених измена и допуна 
закона о раду и пензијском и инвалидском осигурању. Орбовић је најавио да ће у четвртак 
почети и прикупљање потписа за референдум о повлачењу тих владиних предлога. 

Самостални синдикат Србије и УГС "Независност" почели су протесте против усвајања новог 
закона о раду састанком у Дому синдиката. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=15&nav_id=876993
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Орбовић је тада рекао да су синдикати покушали да разговарају са представницима власти и 
да на демократски начин реше неспоразуме, али да то није успело "јер неко хоће да покаже 
колико је моћан а колико је народ небитан". 

"Ово нису закони који морају да се донесу у року од пар сати, ови закони решавају судбину и 
животе радника, чак и ако смо ми против, морали су да имају неку процедуру", рекао је 
Орбовић. 

И Бранислав Чанак сматра да је на законима требало да се ради бар месец дана. "Како могу 
реформски закони да се доносе у 24 часа, и то два кључна закона: Закон о раду и Закон о 
ПИО?", пита Чанак.   

Синдикалисти су констатовали да је тај закон погубан за предузећа у реструктурирању и да 
многа од њих ускоро неће постајати. 

Представници синдикалних организација предузећа у реструктурирању - Самосталног 
синдиката металаца Србије, Гранског синдиката индустрије, енергије, рударства 
"Независност", Самосталног синдиката хемије и неметала Србије и Пословодства одржали су 
најпре заједничку седницу на којој су формулисали три основна захтева за представнике 
Владе. 

 

"Влада једноставно не решава проблем фирми у реструктурирању. Друга ствар - Закон о раду 
исто нас погађа, зато што губимо права", рекао је Бобан Милевић из предузећа "Застава 
камиони".   

Захтеви се односе на упошљавање постојећих капацитета за решавање статуса тих предузећа, 
обезбеђивање исплате минималних зарада и овере здравствених књижица и реализације 
социјалних програма. 

Они су после састанка у Дому синдиката кренули у протестну шетњу до Министарства 
привреде где су предали своје захтеве. 

Председник Синдиката металаца Србије Зоран Вујовић је радницима окупљеним испред 
Министарства рекао да је делегација радника разговарала са државним секретаром у том 
министарству Драганом Стевановићем, али да ће протестне шетње бити настављене док их не 
прими министар привреде Душан Вујовић. 

"Очекујем да нас министар прими ових дана, али ће до тада по 100 радника из предузећа у 
реструктурирању свакодневно учествовати у протестним шетњама", рекао је Вујовић. 

Радници предузећа у реструктурирању, после предаје захтева, прикључили су се протесту 
испред Дома Народне скупштине који су организовали репрезентативни синдикати. 
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http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/protest-sindikata-preduzeca-u-restrukturiranju-se-nastavlja_503225.html 

Данас нови протест синдиката предузећа у 
реструктурирању 

Аутор: Бета 
 

Чланови синдиката више предузећа у реструктурирању у Србији протестоваће данас у 

Београду, захтевајући да им се обезбеде услови да раде, исплате минималне зараде, 

социјални програми и овере здравствене књижице. 
 

Председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић најавио је у уторак да ће 

се око 100 представика синдиката у 10.00 окупити испред Дома синдиката и да ће да одрже 

протестну шетњу до зграде Министарства привреде са захтевом да их прими министар 

привреде Душан Вујовић. 

  

Он је рекао да ће протестне штетње бити одржаване и наредних дана, а у понедељак 21. јула 

одржавање седнице Радне групе Савеза самостаних синдиката Србије и Уједињених гранских 

синдиката. 

  

Радници у предузећима у реструктурирању су незадовољни предложеним 

изменама закона о приватизацији и о стечају, као и изменама Закона о 

раду. 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/protest-sindikata-preduzeca-u-restrukturiranju-se-nastavlja_503225.html

