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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:501265-S-pistaljkama-pred-poslanike-protiv-izmena-

zakona-o-radu 

С пиштаљкама пред посланике, против измена 

закона о раду 
И. Прековић  

Неколико хиљада радника протестовало испред Скупштине Србије. Скуп протекао мирно и 

под надзором полиције, демонстранти се разишли после три сата 

УСВАЈАЊЕ измена и допуна Закона о раду у четвртак у Скуптшини Србије није протекло у 
тишини - више од 4.000 чланова Савеза самосталних синдиката Србије и УГС „Независност“ 
окружило је парламент протестном шетњом од Трга Николе Пашића, најавивши штрајкове и 
поновне протесте уколико се усвоји нов акт. Скуп је протекао мирно и под надзором полиције, 
док су се демонстранти без инцидената разишли после три сата. 
 

Окупљање синдикалаца почело је већ око 11 часова на Тргу Николе Пашића, где су почели да 
пристижу пуни аутобуси радника са свих крајева земље - Нови Сад, Нова Пазова, Бечеј, 
Зрењанин, Сомбор, Кикинда, Вршац, Младеновац, Крушевац, Ниш... За говорницом поздравио 
их је председник самосталног синдиката грађевинарства Душко Вуковић, поручивши да 
одбијају примедбе како синдикати хоће да руше државу, јер су управо синдикати и радници 
годинама градили државу. 
- Друштво и држава већ су довољно урушени, а на протесту су смо се окупили како би 
исказали незадовољство чињеницом да други желе да одлучују о нама без нас - додао је 
Вуковић. 
Он се, такође, захвалио синдикалцима са Косова и Метохије, који су им писмено пружили 
подршку, као и Националном савезу синдиката Мађарске, али и синдикату полиције 
„Независност“, чију су чланови присуствовали скупу. 
Када су се завијорили и барјаци радника крагујевачких фабрика, колона предвођена са шест 
добошара упутила се Улицом краља Милана до седишта председника Републике. Део говора, 
уз звиждуке пиштаљки и сирена, изнели су и испред кабинета, позвавши председника 
Томислава Николића да не чини историјску неправду према народу и да спречи спровођење 
Закона о раду. 
Транспаренти „Пензију сам у дубокој јами стекао, али бенефиције покрао ми неко“ изнад 
шлемова костолачких рудара, као и „Живот прође, пензија никако“, „Нема вама ништа без 
нас“ и многи други стигли су уз велику галаму из Кнеза Милоша у Косовску улицу. Иза зграде 
Скупштине позивали су посланике да изађу пред њих, док се у редовима незадовољних 
синдикалаца понављало „Доле Влада, непријатељ рада“. 
Испред Скупштине, највише аплауза подршке побрао је председник независног полицијског 
синдиката Глиша Видовић, најавивиши штрајк за 27. јул, када ће, како је рекао, 30.000 
службеника МУП обуставити рад. За говорницом придружио му се и председник УГС 
„Независност“ Бранислав Чанак, обећавши да ће током лета бити још сличних окупљања. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:501265-S-pistaljkama-pred-poslanike-protiv-izmena-zakona-o-radu
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:501265-S-pistaljkama-pred-poslanike-protiv-izmena-zakona-o-radu
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:501284-Sindikat-policije-najavljuje-strajk 

Синдикат полиције најављује штрајк 
Тањуг  

Синдикат полиције најавио је данас да је за 27. јул заказан штрајк полицајаца, а 

председник тог синдиката Глиша Видовић позвао је припаднике полиције да подрже 

протест 

БЕОГРАД - Синдикат полиције најавио је данас да је за 27. јул заказан штрајк полицајаца, а 
председник тог синдиката Глиша Видовић позвао је припаднике полиције да подрже протест 
синдиката због усвајања измена Закона о раду. 
 

Видовић тврди да ће 30.000 запослених у МУП-у ући у штајк. 
 
Обраћајући се на протесту синдиката испред Скупштине Србије, он је рекао да би припадници 
МУП-а у већем броју били пристуни данас на протесту, али су многи у обезбеђењу скупа. 
 
"Овај закон кроје тајкуни, исти они који су некада куповали наше фирме за динар, а сутра ће 
да нас шиканирају и отпуштају," рекао је Видовић 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/481111/Radnicima-ni-dinara-a-direktorima-milioni 

Радницима ни динара, а директорима милиони 

ЛАНА ГЕДОШЕВИЋ/ГОРИЦА АВАЛИЋ  

Предузећа у реструктурирању не плаћају порезе, доприносе, струју а ни плате, али њихови 

директори месечно зарађују хиљаде евра. 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:501284-Sindikat-policije-najavljuje-strajk
http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/481111/Radnicima-ni-dinara-a-direktorima-milioni
http://www.blic.rs/data/images/2014-07-16/494812_0203_lb.jpg?ver=1405553124.jpg
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(+) 

 

Чак ни ограничење зарада у јавном сектору на 162.740 динара не спречава директоре највећих 

српских губиташа и дужника да за себе узму готово дупло више. То су показали подаци који су 

достављени јуче Одбору за привреду Скупштине Србије. 

  

У врху листе најплаћенијих је Драган Миливојчевић, директор предузећа “Драган Марковић“ 

из Обреновца. Од 12 милиона динара, колико је ова фирма зарадила прошле године, чак 

четвртина је отишла у његов џеп. Одмах иза њега је и Владислав Несторовић, директор 

„Вршачких винограда“, који је прошле године зарадио 3,2 милиона динара водећи фирму која 

је направила губитак од 177 милиона динара. 

 

“Галеника” бележи губитак 4,8 милијарди динара, а директор Живомир Новаковић зарађује 

260.000 динара месечно. 

  

БИП посебна прича 

 

Миливоје Драганић, директор Београдске индустрије пива, зарадио је за годину дана 3,2 

милиона динара. Међутим, БИП је једно од малобројних предузећа у реструктурирању које не 

живи од субвенција.  

- Редовно исплаћујемо плате запосленима, плаћамо порезе и доприносе, рачуне за комуналне 

услуге и прошлу годину завршили смо са добитком - каже Драганић. 

Драган Јовановић, члан скупштинског Одбора за привреду, регионални развој, трговину, 

туризам и енергетику, каже за “Блиц” да је ове податке тражио поводом годишњег извештаја 

Агенције за приватизацију. 

http://www.blic.rs/data/images/2014-07-16/494812_0203_lb.jpg?ver=1405553124.jpg
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- Истакао сам да постоје фирме где радници не примају плате, а да директори имају велика 

примања. Иако су представници Министарства привреде рекли да је све у реду, тражио сам да 

ми се доставе подаци за сваку фирму појединачно. Тако смо дошли до сума које су 

застрашујуће - каже Јовановић. 

 

Према његовим речима, ту су фирме које уопште не раде, али су на државним јаслама. 

 

- Фирме које добијају дотације из државног буџета не могу да исплаћују енормне зараде 

менаџменту јер тај менаџмент да је способан, он би их извукао из кризе. Ово је завлачење 

руке у џеп сваког пореског обавезника у Србији - каже Јовановић. 

Онај ко води фирму у реструктурирању, не плаћа никакве обавезе према држави и према 

повериоцима, који не могу ни да га блокирају. 

 

- Борба за директорске позиције у предузећима у реструктурирању није случајна. Безброј пута 

сам добила питање зашто би неко желео да буде директор предузећа губиташа. Одговор је 

увек исти, зато што из те фирме још може много тога да се узме - каже за “Блиц“ Ранка Савић, 

председница АСНС. 

 

- Проблематичан је морал људи који узимају огроман новац за себе тамо где се радницима 

дугује. А још је проблематичније што Влада Србије, која овим предузећима располаже, жмури 

и пушта да директори ових предузећа зарађују по 200.000-300.000 динара месечно, док 

радници немају оверену здравствену књижицу, не примају плату или имају само минималну 

зараду - објашњава Савић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/481424/Danas-glasanje-o-izmenama-Zakona-o-PIO 

Данас гласање о изменама Закона о ПИО 

Тањуг  

Посланици Скупштине Србије данас ће се изјасниити о изменама Закона о раду и Закона о 

ПИО, а затим ће наставити претрес амандмана на Лекс специјалис о поплавама. После скоро 

12 сати расправе посланици Скупштине Србије завршили су синоћ претрес око 200 амандмана 

на предложене измене Закона о раду и Закона о ПИО, а седница на којој ће гласати почиње у 

10 сати. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/481424/Danas-glasanje-o-izmenama-Zakona-o-PIO
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На Лекс специјалис поднето је око 40 амандмана, а посланици ће се о том закону као и о 

Извештају владе о поплавама изјаснити када заврше расправу у појединостима. 

 

Закон о отклањању последица поплава у Србији, односно Лекс специјалис ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у â€ œ Службеном гласникуâ€ •, а престаје да важи 

истеком једне године од тог дана. 

 

Тим законом уређује се отклањање последица поплава, односно активирања клизишта на 

подручју погођеном мајским поплавама. 

 

Законом је прецизирано да подручје погођено поплавама обухвата поплављене и клизиштима 

угрожене делове територије Србије: град Београд и градске општине Обреновац, Лазаревац, 

Младеновац, Гроцка и Раковица. 

 

Законом су обихваћени градови Сремска Митровица, Шабац, Лозница, Ваљево, Чачак, Ужице, 

Јагодина, Крушевац, Краљево, Крагујевац, Пожаревац и Зајечар. 

Такође, законска решења се односе и на општине Бајина Башта, Косјерић, Пожега, Уб, 

Осечина, Љиг, Лајковац, Мионица, Богатић, Владимирци, Коцељева, Мали Зворник, Крупањ, 

Љубовија, Горњи Милановац, Лучани, Ражањ, Алексинац, Дољевац, Петровац на Млави, 

Смедеревска Паланка, Велика Плана, Параћин, Ћуприја, Свилајнац, Деспотовац, Рековац, 

Варварин, Трстеник, Шид, Кнић и Рача. 

 

Влада је предложила доношење тог закона јер је неодложно да се обезбеди нормализација 

услова живота на поплављеним и клизиштима угроженим деловима територије Србије, да се 

осигурају елементарни егзистенцијални услови породицама и појединцима чији су стамбени 

објекти срушени или тешко оштећени и да се створе услови за обнављање привредне и 

пољопривредне делатности. 

 

Такође, потребно је да се санира штета на инфраструктурним објектима на тим поплављеном 

подручју. 

 

Неопходно је посебним законом осигурати правни оквир за убрзање процедура од значаја за 

процес обнове, као и флексибилније услове за примену оних системских решења која то 

омогућавају, како би се поново успоставио одржив начин привређивања и санирале последице 

поплава, сматра влада. 

 

Истовремено, доношење посебног закона је и пут и механизам за осигурање транспарентности 
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у коришћењу донаторских и других средстава која су обезбеђена за помоћ и обнову 

поплављених подручја, закључује се у образложењу за доношење Лекс специјалиса. 

 

За спровођење тог закона потребно је обезбедити додатна средства у буџету, а разлог за 

његово доношење по хитном постпупку лежи у томе што је потребно, навиди се, што пре 

приступити раду на обнови поплављених подручја и отклањању околности које могу да 

проузрокују штетне последице. 

 

Недоношење закона по хитном поступку имало би штетне последице по живот и здравље људи 

на тим подручјима и негативно би утицале на рад свих релевантних органа и организација, 

навео је педлагач закона, односно Влада Србије. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/481399/Sve-o-Zakonu-o-radu-koji-vazi-od-sutra 

Све о Закону о раду, који важи од сутра 

Гордана Булатовић  

Измењени закони о раду и пензијско-инвалидском осигурању, по хитном поступку усвојени 

јуче, ступиће на снагу сутра. 

 

 

(+) 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/481399/Sve-o-Zakonu-o-radu-koji-vazi-od-sutra
http://www.blic.rs/data/images/2014-07-17/495126_1415_lb.jpg?ver=1405629284.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-07-17/495126_1415_lb.jpg?ver=1405629284.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-07-17/495126_1415_lb.jpg?ver=1405629284.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-07-17/495126_1415_lb.jpg?ver=1405629284.jpg
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Према мишљењу Николе Алтипармакова, члана Фискалног савета, промене закона веома су 

значајне за све - буџет, привреднике, али и за запослене. 

 

- Знамо да су закони о раду и ПИО непопуларни, али практично све европске државе су 

либерализовале тржиште рада у претходним годинама. Србија није и то је један од разлога 

због којег тонемо на листама конкурентности. Ово је само један од неопходних, али не и 

довољан услов за повећање запослености у наредним годинама. Досадашњи закон о раду био 

је ригидан, па је било случајева да послодавац открије малверзације код запосленог, удаљи га 

с посла, а суд га, због правне формалности, врати на посао. Јасно је да у таквим околностима 

приватни послодавци тешко запошљавају раднике - наводи Алтипармаков. 

 

Министар за рад Александар Вулин рекао је јуче да предложеним одредбама радници бити 

много боље заштићени, у чему ће активнију улогу него до сада имати инспекција. 

- У исплати плата послодавци су каснили од месец дана до две године. Нисмо довољно водили 

рачуна о томе - рекао је Вулин. 

 

Он је објаснио како ће се применом закона смањити многе злоупотребе. 

 

- Постојаће уговори, они ће се чувати на одређеном месту и самом чињеницом да ће инспектор 

моћи кроз централни регистар одмах да се упозна с тим да ли сте пријављени или нисте 

значајно ће се смањити могућност злоупотребе - рекао је Вулин. 

 

Скоро све странке поздравиле су смањење броја чланова Управног одбора у ПИО фонду. Сада 

их у управном и надзорном одбору овог фонда, има чак 28! Измене Закона о ПИО предвиђају, 

уместо досадашњег управног и надзорног одбора, само Управни одбор, са седам чланова. 

 

Орбовић: Узимају из џепа радника 

  

Неколико хиљада радника протестовало је јуче у Београду 

због закона о раду и ПИО. Протест је почео на Тргу Николе 

Пашића, одакле су радници кренули у шетњу централним 

градским улицама. Полиција процењује да је у протестној 

колони било 4.200 људи, док су синдикати на улицама 

Београда пребројали 10.000 незадовољних грађана.  

Носили су транспаренте “Живот прође, пензија не дође”, 

“Напред, назад, немам где, радна књижица празна је”, 
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“Закон незапошљавања“... Испред зграде Председништва 

обратили су се председнику Србије Томиславу Николићу. 

„Када дође овај срамни закон код вас, будите човек и 

немојте да га потпишете. Дигните глас и реците да ово 

није добро за Србију и њене грађане“ тражили су од 

Николића. 

Окупљенима се испред Скупштине обратио Љубисав 

Орбовић, председник СССС.  

- Не може власт, зато што је добила изборе, да ради шта 

хоће. Овај закон узима из џепа радника, а даје 

послодавцима. И ми смо за реформе, али не да увек иду 

преко наших леђа - рекао је Орбовић. Председник 

самосталног синдиката грађевинарства Душко Вуковић 

рекао је да се овим законима радницима „испоставља 

фактура за све политичке промашаје”. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/481167/OBJAVITE-IMENA-Ko-zakine-plate-ide-na-stub-srama 

ОБЈАВИТЕ ИМЕНА! Ко закине плате иде на стуб 
срама 

Данијела Нишавић  

Редакција “Блица” тражи да надлежни државни органи обелодане имена фирми које 

запосленима не исплаћују зараде. 

Процене синдиката указују на поразну стварност: Чак око 400.000 запослених у Србији не 

добија на време зараду или предузећа касне с исплатом и по неколико месеци. 

 

Засад се у Србији, квартално, објављује списак правних лица са пореским дугом од 20 

милиона динара и више, односно предузетника са пореским дугом већим од пет милиона 

динара и више. Али, не постоји списак фирми које не плаћају раднике. 

 

- Инспекција рада је надлежна за праћење и контролу исплата зарада запосленима од 

послодаваца. Пореска управа контролише обрачун пореза и доприноса на зараде, а то значи да 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/481167/OBJAVITE-IMENA-Ko-zakine-plate-ide-na-stub-srama
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је послодавац у случају кад зарада није исплаћена ипак дужан да обрачуна и плати порезе и 

доприносе - кажу за “Блиц” у Пореској управи. 

  

Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних 

синдиката, истиче да ће они подржати иницијативу “Блица” да се 

објављује списак предузећа које не исплаћују зараде радницима. 

 

- Ако већ у ред новим законима доводимо радника, онда то треба да 

се чини и са неодговорним послодавцима, који морају да поштују 

зарађено. Кад би фирма ишла у стечај зато што радницима три 

месеца дугује за плату, сви би се понашали одговорније. Све 

послодавце који не плаћају раднике требало би ставити на стуб 

срама и зато подржавамо иницијативу “Блица” - каже Ранка Савић. 

 

Ако радник поштује правила игре и ради осам сати, каже наша 

саговорница, онда се то очекује и од послодавца, да од првог до 

петог наредног месеца исплаћује зарађено. 

  

- Зарада је уставна категорија и елементарно право, а држава мора 

то да потенцира и да штити радника од бахатих и неодговорних - 

истиче Савић. 

 

Стуб срама, како је сликовито описао списак послодаваца који не 

исплаћују зараду, према мишљењу економисте Љубомира Маџара, 

био би позитивна ствар. 

 

- У тешким временима тешко је и зарадити и платити. Али, 

неисплаћивање зараде јесте за критику и стуб срама - каже за 

“Блиц” Маџар. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пример из Хрватске 

Хрватска пореска 

управа и министарство 

рада објавили су 

списак од 5.620 

компанија и 1.418 

занатлија који три 

месеца заредом, или са 

прекидима унутар шест 

месеци, нису 

исплатили зараду и 

доприносе. У већини 

фирми које не 

исплаћују зараде  

и доприносе запослен 

је један радник, пише 

хрватски “Вечерњи 

лист”, али међу њима 

има и предузећа са 

више од 200 

запослених као што су 

“Темпо”, “Елком”, 

“Финвест”, “Савацел”, 

Фабрика целулозе из 

Загреба, “3. мај”... 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/481230/Sindikati-predali-zahteve-Nikolicu-Zivot-prodje-penzija-ne-dodje 

Синдикати предали захтеве Николићу: Живот 
прође, пензија не дође  

Горица Авалић, Фонет, Тањуг  

Неколико хиљада радника протестовало је данас у центру Београда због усвајања новог Закона 

о раду. Након окупљања на Тргу Николе Пашића, кренули су у протестну шетњу улицом 

Српских владара, где су код Председништва Србије председнику Србије предали своје 

захтеве. Исте yахтеве предали су и посланицима у српском парламенту, тражећи да врате 

владине предлоге измена закона о раду и ПИО из скупштинске процедуре, чиме је завршен 

једноипочасовни протест. 

Лидери два синдиката Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак најавили су нове видове 

синдикалне борбе за неусвајање ова два прва реформска закона у Србији, а нови протести су 

најављени за понедељак, 21. јула. 

  

Чланови синдиката носили су транспаренте "Живот прође, пензија не дође", " Напред, назад, 

немам где, радна књижица, празна је" и певају песму Партибрејкерса 

"Хипнотисана гомила" и Бајагину "Пада влада". 

  

Испред зграде Председништва чланови синдиката обратили су се председнику Србије. 

  

- Када дође овај срамни закон код вас, будите човек и немојте да га потпишете. Дигните свој 

глас и реците да ово није добро - кажу из Синдиката. 

  

Након што су своје захтеве предали председнику Србије кренули су ка Скупштини Србије 

шетњом улицом Кнеза Милоша, па су код "Лондона" скренули лево и из Таковске ушли у 

Косовску улицу. Из те улице Влајковићевом дошли су до Скупштине Србије, где се данас 

очекује усвајање владиног предлога измена и допуна Закона о раду. 

  

Окупљенима испред Скупштине око 13.00 сати обратио се Љубисав Орбовић, председник 

Савеза самосталних синдиката Србије. Синдикати су затражили и да  

ресорни министар Александар Вулин поднесе оставку. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/481230/Sindikati-predali-zahteve-Nikolicu-Zivot-prodje-penzija-ne-dodje
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- Не може власт зато што је добила изборе да ради шта хоће. Ово је 

закон који узима из џепа радника, а даје послодавцима. Кажу да 

смо нерадници и да смо против реформи, али то није истина. Ми 

смо за реформе, али не желимо да увек иду преко наших леђа - 

каже Орбовић. 

  

Док је већи део синдикалаца испред Скупштине, други су преко 

пута, у хладу парку. Вође протеста их позвају да изађу из хлада. 

  

- Хоће да донесу законе за нас, а без нас - кажу синдикалци. 

  

Учесници протеста носе синдикалне заставе и транспаренте, на 

којима су пароле: "Вређате нам интелигенцију", "Ништа о нама без 

нас", "Да ли имате образ", "За достојанствени живот грађевинских 

радника"... 

  

 Секретар Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Зоран Михаиловић да очекује да ће на 

данашњем протесту СССС и Уједињеног гранског синдиката Независност испред парламента 

учестовати 10.000 до 15.000 људи. 

  

Синдикати који представљају предузећа у реструктурирању су са министром привреде 

Душаном Вујовићем у среду постигли договор да запосленима у тим предузећима буду оверене 

здравствене књижице и да им буде исплаћен минималац, након чега су одустали од протеста. 

  

  

Михаиловић је рекао да то не значи да су одустали од протеста због Закона о раду. 

  

Нисмо ништа отказали и у пуном саставу ћемо бити испред скупштине. Имамо неких најава да 

ће, можда, полиција заустављати аутобусе из унутрашњости, али се надамо да ће сви који су 

кренули стићи у Београд, изјавио је Михаиловић. 

  

Он је рекао да ће учесници протеста исказати незадовољство начином доношења закона "који 

се тичу свих нас". Мирном протестном шетњом и окупљањем испред скупштине ћемо још 

једном упозорити владу и представнике законодавне власти да без поштовања законских 

процедура не могу усвајати закон, изјавио је Михаиловић. 

  

Према његовим речима, синдикати се неће помирити са усвајањем Закона о раду. 

МУП: На протесту 

4.200 људи 

На протесним 

скуповима који се 

данас одржавају у 

Београду, за сада нема 

нарушавања јавног 

реда и мира, а 

протестна колона 

кретала се раније 

најављеном трасом, 

саопштио је МУП. 

Процена полиције је да 

на скупу учествује 

4.200 грађана. 
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Данашњим протестом неће се завршити наша борба против тог закона, изјавио је Михаиловић. 

  

Председник самосталног синдиката грађевинарства Душко Вуковић рекао је да одбијају 

примедбе како синдикати хоће да руше државу, јер су, истакао је, синдикати и радници 

годинама градили државу. 

 

Према његовим речима, друштво и држава су већ довољно урушени, а на протесту су се 

окупили како би исказали незадовољство чињеницом да други желе "да одлучују о нама без 

нас". 

 

Вуковић је рекао да се изменама ова два закона "радницима испоставља фактура за све 

политичке промашаје". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/481309/Skupstinska-polemika-Ko-je-pravio-zakon-za-Miskovica 

Скупштинска полемика: Ко је правио закон за 
Мишковића? 

Тањуг  

Београд - Лаж је да смо тражили подршку Мирослава Мишковића и Делте за ове измене закона 

о раду, лаж је да нам је таква подршка требала, али је истина да сте за Мирослава Мишковића 

када сте ви вршили власт правили законе да би он постајао богатији и да би постао господар 

Србије - поручио је данас шеф посланичке групе СНС Зоран Бабић. 

Бабић је у парламенту где се расправља о амандманима на измене Закона о раду, на опаску 

опозиције да су измене закона о раду добиле подршку Делта компаније, рекао да та партија 

није тражила подршку појединаца већ Уније послодаваца Србије, синдиката и "оних који сте ви 

оставили без посла". 

  

- Они коиј су се огрешили о закон у периоду када сте ви вршили власт господине (Јанко) 

Веселиновићу (НДС), у времену СНС, чије сте име са шапатом говорили, иду на оптуженичку 

клупу, ма колико велики и силни били - поручио је Бабић и закључио:"Тај тајкун је правио 

ваше владе". 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/481309/Skupstinska-polemika-Ko-je-pravio-zakon-za-Miskovica
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У расправу се укључио и министар за рад Александар Вулин који је рекао да не може да се 

отргне утиску да у парламенту доминира политиканство, а не закон. 

 

- Врло сам шокиран да било која фракција ДС сада сме да изговори име Мирослав Мишковић, 

то никада није било дозвољено, то је велика демократизација у нашем друштву, некад се са 

пуно пијетета говорило о том човеку - прокоментарисао је Вулин. 

 

Тај човек, како је рекао, је пре две године упознао затвор управо због ствари које је радио за 

време власти фракција ДС, а ако је Делта подржала закон, одлично и баш ми је драго. 

 

- Није ми јасно одакле толико гађење према јучерашњим саборцима и према сваком ко 

запошљава неког у овој земљи - упитао је Вулин. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/481168/Prihvacena-samo-dva-amandmana-na-Zakon-o-radu 

Прихваћена само два амандмана на Закон о раду 

Бета  

Одбор Скупштине Србије за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење 

сиромаштва одлучио је вечерас да Скупштини Србије предложи два амандмана од укупно 169 

које су посланици уложили на измене и допуне Закона о раду и један амандман, од укупно 12 

предложених, на измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању. 

После више од пет сати расправе, на којој се већина амандмана детаљно образлагала, Одбор 

је одлучио да Скупштини Србије предложи и по један свој амандман на оба закона. 

  

Одборници су прихватили амандман групе посланика из редова Демократске странке (ДС) и 

Нове демократске странке (НДС) којим је додато да се уговор о раду не може закључити са 

усвојиоцем или усвојеником, а не само са супружником, како је то било предвиђено. 

  

Прихваћен је и амандман који је поднео посланик Српске напредне странке (СНС) Драган 

Тодоровић, којим се прецизира да послодавац може да отпусти радника након што му је дао 

писано обавештење упуства како да обавља посао, а "уколико радник не побољша рад у 

остављеном року". 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/481168/Prihvacena-samo-dva-amandmana-na-Zakon-o-radu
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Првобитно је у предлогу закона писало "уколико запослени настави да извршава послове на 

незадовољавајући начин након протека одређеног рока". 

  

Скупштина сутра наставља седницу на којој ће се расправљати о предложеним амадманима на 

предлоге закона, после чега се очекује њихово усвајање. Седница парламента заказана је за 

10 часова. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Protest-sindikata-protiv-reformskih-zakona.sr.html 

Прихваћена само два амандмана на Закон о раду 

Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак затражили на протесту пред Народном скупштином од 

посланика да врате измене закона о раду и о пензијско-инвалидском осигурању у поновну 

процедуру 

Неколико хиљада радника протестовало је јуче у центру Београда због усвајања закона о раду 
и закона о пензијском и инвалидском осигурању. Они су се пола сата пре поднева окупили на 
Тргу Николе Пашића и после кратких говора чланова Савеза самосталних синдиката Србије 
(СССС) и „Независности”, који су и организовали јучерашњи протест, прошетали централним 
градским улицама. 

Колону незадовољних радника у којој је, према проценама полиције, било нешто више од 
4.000 људи, предводили су бубњари који су давали ритам маршу незадовољних радника. 

Када су дошли до Председништва Србије колона се зауставила да би чланови синдиката 
затражили од Томислава Николића, председника Србије, да не потпише спорни закон. 

Лидери два синдиката, Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак, најавили су нове видове 
синдикалне борбе за неусвајање ова два прва реформска закона у Србији, а нови протести су 
најављени за понедељак, 21. јул. 

Орбовић је поновио да је закон о раду лош и позвао је посланике у Народној скупштини да 
врате предлог измена закона о раду и о пензијско-инвалидском осигурању у поновну 
процедуру. Он тврди да је министар за рад, запошљавање и социјалну политику Александар 
Вулин крив зашто је овакав закон ушао у процедуру јер, како је рекао, министар није умео да 
преговара, већ је слушао послодавце, пре свега Америчку комору и стране инвеститоре. Он је 
затражио да Вулин поднесе оставку. 

Он наглашава да је синдикат за реформе, али не преко леђа запослених. Он је рекао да је 
протест био миран иако су поједини таблоиди најављивали грчки сценарио, и додао да се у 
овој земљи смена власти обавља путем избора, али да то не значи да власт која је изабрана од 
народа сме да тај народ игнорише и буде против њега. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Protest-sindikata-protiv-reformskih-zakona.sr.html
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Орбовић је истакао и да није проблем само закон о раду, већ и закон о пензијском и 
инвалидском осигурању по којем ће и жене радити до 65 године. 

„Ови који седе у скупштини могу да раде и до 100 година, али радници за машином, у руднику 
и здравству знају шта значи издржати рад до 65. године”, рекао је Орбовић. 

Бранислав Чанак, председник УГС „Независност”, у свом обраћању на протесту је казао да 
садашња власт оптужује претходну, нуди исто решење, само што се пљачка сада назива 
штедњом. Он је нагласио да је влада полако и сигурно у претходном периоду „убијала” 
социјални дијалог иако су синдикати покушавали да га спасу разним „инфузијама и 
техникама”, те замолио за „минут ћутања”, а његове речи пратило је интонирање посмртног 
марша. 

Он је представнике власти назвао узурпаторима народних овлашћења, чије поверење су 
„грешком добили” на претходним изборима. 

Када се завршио протест, из Скупштине Србије је изашао Борислав Стефановић, посланик 
Демократске странке. Синдикалне вође су дословно отишле у супротном правцу не желећи да 
се сретну са потпредседником ДС-а. Стефановић је сишао код радника и неки су га 
поздравили аплаузом, а поједини су га вређали оптужујући партију чији је функционер за 
лоповлуке и пљачку у последњих 15 година. 

У колони незадовољних био је Милан Зорић из Краљева, који каже да је ове године добио две 
плате и то у ратама. Он не верује да је закон о раду добар и каже да од власти тражи рад, а не 
отказе и улицу. 

„Не могу деци да погледам у очи, јер идем на посао, а не могу ништа да им купим. Рачуне за 
комуналије и струју одавно не плаћам, јер немам одакле. Жена ради у трафици и добија око 
25.000 и тим новцем плаћамо храну и школовање двоје средњошколаца”, рекао је Милан. 

Милица Јовановић, запослена у једном београдском дому здравља, каже да је на протест 
изашла не зато што су је синдикалци позвали, него што се боји како ће да састави крај с 
крајем уколико јој као здравственом раднику буде смењена плата за десет одсто. 

„Моја плата је нешто мања од 38.000 динара и сваког месеца размишљам шта је најбоље да не 
платим. Један месец не платим комуналије, други пут „жртвујем” струју. Некако у овој 
животној партији покера успем да на хазардерски начин преживим, али шта ако ми смање 
плату и не будем имала више чиме да цинцулирам?”, каже Милица. 

Д. Спаловић 
----------------------------------------------------------- 

Орбовић: Вулин ће издати и Вучића 
„Вулин је издао Комунистичку партију, Слободана Милошевића, Миру Марковић, своју 
идеологију. А Вучићу, на крају ће издати и тебе”, поручио је Орбовић премијеру Србије 
Александру Вучићу. 

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

„Живот прође, пензија не дође” 
Синдикалци су јуче између остало носили транспаренте „Живот прође, пензија не дође”, 
„Напред, назад, немам где, радна књижица, празна је”, „Народ није роб”, „Да ли имате 
образ”… Млађи учесници протеста певали су песме које су се пуштале са разгласа, од којих су 
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најчешће понављана нумера „Хипнотисана гомила”, „Партибрејкерса” и Бајагина „Пада 
влада”. 

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

Видовић: Полиција у штрајку 27. јула 
Синдикат полиције најавио да је за 27. јул заказан штрајк полицајаца, а председник тог 
синдиката Глиша Видовић позвао је припаднике полиције да подрже протест синдиката због 
усвајања измена Закона о раду. Видовић очекује да ће 30.000 запослених у МУП-у бити у 
штрајку. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ne-moze-za-stalno-ali-moze-na-odredjeno-vreme.sr.html 

Не може за стално, али може на одређено време 

Највећи број општина у Србији доскочио одлуци владе да ограничи број запослених у локалу 

тиме што примају људе уговором о делу 

 

Иако је централна власт ограничила запошљавање у јавној управи, градови и општине 
пронашли су начин да запосле своје кадрове ангажујући их – на одређено време. Ту могућност 
су обилато користили, што доказује податак да их има чак четири пута више него што би 
требало. За тај слој службеника обично се не зна по којим критеријумима су примљени и како 
су плаћени. 

Стручњаци Светске банке који су анализирали финансије локалних самоуправа, то јест како 
управљају буџетима и да ли имају вишак запослених, закључили су да је укупан број 
службеника за стално у локалним управама незнатно изнад лимита који је одредила централна 
влада. Али ту норму не поштује знатан број општина. 

Према Закону о максималном броју запослених у локалној администрацији све општине и 
градови треба да имају највише четири запослена на неодређено време у управи на 1.000 
становника. 

Међутим, неке од локалних самоуправа не само да не поштују правило о коефицијенту броја 
запослених за стално према броју становника, већ су разлике између општина прилично 
велике. Тај распон се креће од 2,6 колико износи у Варварину, да би се благо повећавао у 
Инђији, Ивањици, Крупњу, Темерину, Пећинцима и Житорађи, али не прелази границу. У две 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ne-moze-za-stalno-ali-moze-na-odredjeno-vreme.sr.html
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трећине њих (87 од укупно 145, колико укупно има општина) тај лимит је изнад четири. Међу 
тим општинама које су прекорачиле границу налазе се Беочин, Сента, Ћуприја, Смедеревска 
Паланка, Прокупље. Убедљиви рекордер је Црна Трава у којој тај коефицијент износи 13,8. 

Осим 22 локалне самоуправе све остале имају прекомеран број радника по уговору о делу ако 
би се лимит од 10 процената од укупног броја запослених на неодређено време стриктно 
примењивао. 

У просеку има четири пута више радника по уговору о делу него што би требало да их буде. У 
18 локалних самоуправа има више радника на одређено од лимита за запослене за стално по 
становнику. 

„Велики број радника по уговору о делу ствара деформације у систему зарада и платних 
разреда. Пошто на раднике по уговору о делу отпада 20 процената укупног броја запослених на 
локалном нивоу, а регулисани су општим Законом о раду, створена је паралелна структура где 
су правила за запошљавање и зараде, као и платне разреде одвојена од остатка управе”, 
примећују аналитичари Светске банке. 

Међутим Саша Пауновић, председник општине Параћин и дугогодишњи председник Сталне 
конференције градова и општина то демантује. Он каже да се његова општина стриктно држи 
лимита при ангажовању радника по уговору о делу. Има их 10 у самој управи и примају 
месечно по 20.000 динара. 

 – Понекада је ангажовање радника по уговору о делу и корисно. Ми имамо око 50 таквих, а у 
предшколским групама по селима Уговоре им прекидамо током лета, за време распуста, јер не 
постоји потреба за њиховим ангажовањем. На томе општина годишње уштеди између 50.000 и 
60.000 евра– каже Пауновић. 

Незванично се може чути да међу службеницима који раде на одређено има оних који се 
ангажују на папиру за једну врсту посла – бројење паса луталица, кошење траве у комуналним 
предузећима, а заправо раде као урбанисти, службеници у трезору, инспектори, јер је то 
једини начин да их општине ангажују будући да не смеју да их приме за стално. 

Како год било, локалне самоуправе су све више задужене и расте им учешће плата у укупном 
буџету. Он је достигао рекордних 25 процената у 2013. години, упркос томе што централна 
влада покушава да контролише број запослених и висину накнада за рад. 

„Уколико локалне самоуправе желе да направе уштеде треба много стриктније да примењују 
своју политику запошљавања и зарада. У пракси политике локалних самоуправа нису увек биле 
у складу са правилима централне владе” упозоравају аутори извештаја Светске банке. 

Ипак, поред бројних критика на рачун локалних самоуправа, стручњаци Светске банке део 
одговорности упућују на централну власт у погледу изостанка контроле онога што је 
прописала. 

М. Авакумовић 
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http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Devenport-Zakon-o-radu-prvi-korak-u-ostvarivanju-reformi.sr.html 

Девенпорт: Закон о раду први корак у 
остваривању реформи 

БЕОГРАД - Шеф Делегације Европске уније (ЕУ) у Србији Мајкл Девенпорт изјавио је данас су 
измене Закона о раду први корак у остваривању економских и структурних реформи. 

„Мислим да је овај закон први корак што се тиче остваривања нових економских и структурних 
реформи. Ми смо као Европска комисија пре неколико недеља коментарисали Нацрт овог 
закона и наравно да је битно да ће тај закон бити у складу са европским законодавствима”, 
казао је Девенпорт за Радио-телевизију Србије (РТС). 

Он је навео да су надлежности Европске уније у овој области доста ограничене и да се пре 
свега односе на услове на радном месту и право на обавештавање о различитим ситуацијама. 

„Желимо да Закон буде део веома битних напора да се побољшају општи услови за 
инвестиције и за домаће и стране инвеститоре”, додао је шеф Делегације ЕУ. 

Коментаришући помоћ коју ће Европска унија упутити за обнову поплављених подручја, 
Девенпорт је рекао да је на донаторској конференцији Србија „веома професионално 
представила своје потребе на бази процене штете”. 

„Ми смо већ спремни да почнемо рад, већ смо потписали један уговор, а радимо на три 
области - обнова и реконструкција инфраструктуре на нивоу општина, пољопривреде и обнове 
и реконструкције приватних кућа”, изјавио је он. 

Како је објаснио, Србија као кандидат за чланство у ЕУ, има право доступности фонду 
солидарности као да је већ чланица. 

„Показана је велика солидарност међународне заједнице. Што се тиче кредита, Европска 
инвестициона банка и Европска банка за обнову и реконструкцију су понудиле повољне 
кредите, али тачни услови зависе од сваке институције”, додао је Девенпорт. 

Он је најавио да ће Србији из ИПА фондова до краја године бити доступно 30 од 80 милиона 
евра.  

Бета 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zavrsen-protest-sindikata-zbog-zakona-o-radu 

Завршен протест синдиката због закона о раду 

Захтевом два репрезентативна синдиката посланицима у српском парламенту да врате 
владине предлоге измена закона о раду и ПИО из скупштинске процедуре, завршен је 
једноипосатни протест 

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Devenport-Zakon-o-radu-prvi-korak-u-ostvarivanju-reformi.sr.html
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zavrsen-protest-sindikata-zbog-zakona-o-radu
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представника Савеза самосталних синдиката Србије и УГС Независност.      
Лидери два синдиката Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак најавили су нове видове 
синдикалне борбе за неусвајање ова два прва реформска закона у Србији, а нови протести су 
најављени за понедељак, 21. јула. 
  

Чанак: Минут ћутања за социјални дијалог 
Лидер УГС Независност Бранислав Чанак је у свом обраћању на протесту испред српског 
парламента рекао да садашња власт оптужује претходну, нуди исто решење, само што се 
пљачка сада назива штедњом. 

Чанак је рекао да је влада полако и сигурно у претходном периоду "убијала" социјални 
дијалог, иако су синдикати покушавали да га спасу разним "инфузијама и техникама", те 
замолио за "минут ћутања", а његове речи пратило је интонирање посмтрног марша. 
Он је представнике власти назвао узурпаторима народнидних овлашћења, чије поверење су 
"грешком добили" на претходним изборима. 

"Све наше биографије заједно нису лоше као једна њихова," рекао је Чанак и додао да су на 
скупу присутни радници који заједно имају милион година радног стажа, док неки од оних, 
који су писали измене закона о раду, "имају нулу у радној књижици". 
Он је казао да су "представници власти добили подршку само од својих наредбодаваца." 

"Знате ли колико је десетина милиона година радног стажа у ПИО фонду Србије, а пара нигде. 
Па јесу ли то радници узели и пензионери спискали или неко други неовлашћено узео", запита 
је Чанак. 
Председник самосталног синдиката грађевинарства Душко Вуковић рекао је да ће борба за 
другачији закон бити настављена захтевом за одржавање референдума о том питању. 

  

Орбовић: Власт уништава народ, Вулин слуша странце 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић позвао је данас 
посланике у српском парламенту да врате предлог измена Закона о раду и о пензијско-
инвалидском осигурању у поновну процедуру. 

Орбовић је рекао да је закон лош, а да је у парламент доспео такав какав је, јер министар за 
рад, запошљавање и социјалну политику Александар Вулин "није умео да преговара, већ је 
слушао послодавце, Америчку комору и стране инвеститоре". 
"То је добар закон за њих, даје им екстра профит, а узима из џепа сваког радника како би се 
они богатили", навео је Орбовић обраћајући се учесницима синдикалног протеста испред Дома 
Народне скупштине. 

Према његовим речима, синдикат је за реформе, али не "преко леђа" запослених и радника. 
Он је навео да је и за приватизацију од 2000-тих говорено да су реформе, а да су фабрике 
завршиле у старом гвожђу, а запослени остали без радног места. 
Нагласио је да је јасно да се у овој земљи смена власти врши путем избора, али то не значи да 
власт која је изабрана од народа сме да тај народ игнорише и буде против њега. 

"Немају права да уништавају свој народ", казао је Орбовић напоменувши да овај протест 
показује да синдикати нису подељени, те да уз два репрезентативна синдиката - СССС и 
Независност - учествују и представници уједињених синдиката Србије Слога и 
Конфередерације слободних и независних синдиката, као и рудари. 
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Орбовић се осврнуо и на измене Закон о ПИО рекавши да он служи да се радници третирају 
као робови и да раде читав живот. 
"Онај ко ради за машином у руднику и у здравству зна шта значи радити до 65. године", рекао 
је Орбовић и поручио да је лако законодавацима на својим функцијама да буду до 65. године. 

  

Синдикат полиције најављује штрајк 
Синдикат полиције најавио је данас да је за 27. јул заказан штрајк полицајаца, а председник 
тог синдиката Глиша Видовић позвао је припаднике полиције да подрже протест синдиката 
због усвајања измена Закона о раду. 
Видовић тврди да ће 30.000 запослених у МУП-у ући у штајк. 

Обраћајући се на протесту синдиката испред Скупштине Србије, он је рекао да би припадници 
МУП-а у већем броју били пристуни данас на протесту, али су многи у  обезбеђењу скупа. 
"Овај закон кроје тајкуни, исти они који су некада куповали наше фирме за динар, а сутра ће 
да нас шиканирају и отпуштају," рекао је Видовић 

  

АСНС: Потребна синдикална политика примерена времену 
Председница Асоцијације слободних и независних синдиката Ранка Савић изјавила је данас да 
је тај синдикат одлучио да не учествује у протестима због усвајања измена Закона о раду, јер 
је закаснео, и оценила да је време за другачију синдикалну политику, примерену времену у 
коме живимо. 

"Главни одобор АСНС је донео одлуку да нема сврхе да излазимо на улице, да трошимо и новац 
и енергију радника, а да при том унапред знамо да ништа нећемо да урадимо. Овај закон ће 
бити усвојен. На овај начин требало је да се бори много пре, а не у 'минут до 12'", рекла је она 
за Танјуг.Према њеном мишљењу, социјални дијалог мора бити успостављен на другачији 
начин, састав Социјално економског савета мора да буде проширен, а синдикати да воде 
заједничку синдикалну политику примерену 21. веку. 

Она је подсетила да су ШШ и УГС Независност учестовали у Радној групи која је била задужена 
за измене Закона о раду, и да нису обавештавали друге синдикате о ономе што се на тим 
састанцима дешава, иако су по закону имали обавезу да то чине. 
"Сви предлози које је АСНС давао били су одбачени. У таквој ситуацији, да ли је требало да им 
будемо ветар у леђа? Ја подржавам њихову борбу, али суштине нема у тој борби", рекла је 
Савић. 

Она је истакла да се Асоцијација залагала за модеран,  јасан и у пракси примењив закон у 
коме су морала да буду дефинисане права и обавезе и запослених и послодаваца.Један од 
предлога тог синдиката био је да се у Закон о раду унесе измена да послодавац који два 
месеца узастопно не исплати зараде запосленима иде у стечај. 

Како је навела Савић, да је то прихваћено сваки послодавац би под притиском стечаја продао 
један или два стана или неку јахту, па би тим новцем исплатио зараде.Суштина Закона о раду 
треба да буду једнака правила игре и за раднике и за послодавце, оценила је председница 
АСНС. 

  

Протест синдиката против реформских закона 
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Лидери и чланови Савеза самосталних синдиката Србије и УГС Независност започели су данас 
протест, шетњом од Трга Николе Пашића до Скупштине Србије, против усвајања Закона о раду 
и о ПИО. 

Председник самосталног синдиката грађевинарства Душко Вуковић рекао је да одбијају 
примедбе како синдикати хоће да руше државу, јер су, истакао је, синдикати и  радници 
годинама градили државу. 

Према његовим речима, друштво и држава су већ довољно урушени, а на протесту су се 
окупили како би исказали незадовољство чињеницом да други желе "да одлучују о нама без 
нас". 
Вуковић је рекао да се изменама ова два закона "радницима испоставља фактура за све 
политичке промашаје". 
Секретар СССС Зоран Михајловић позвао је раднике да држави поруче да им је свега преко 
главе и да хоће да раде и живе од свог рада, али да не наилазе на поштовање. 

"Нећемо одустати од протеста све док не донесу законе по мери радника", поручио је 
Михајловић. 
Александар Титовић из синдиката Независност рекао је да је нови Закон о раду "антинародни 
закон". 
Учесници протеста у шетњи до парламента накратко су застали пред здањем у коме су 
канцеларије председника Републике, где од актуелног председника Томислава Николића 

траž е да не потпиš е указ о проглаš ењу нових закона. 

Они носе синдикалне заставе и транспааренте, на којима су пароле: "Вређате нам 
интелигенцију", "Ништа о нама без нас", "Да ли имате образ", "За достојанствени живот 
грађевинских радника"... 
Идеја синдиката је била да направе прстен око Скупштине Србије, након чега ће се обратити 
лидери ШС и УГС Независност Љубисав Обровић и Бранислав Чанак, али су уместо тога 
обишли око здања парламента. 
Сценарио протеста закључно са тим прстеном је на сајту синдиката, а даљи кораци нису 
познати. 

  

 

МУП: Нисмо испитивали чланове ниједне странке због протеста 
Чланови или функционери неке политичке странке, укључујући и Демократску странку нису 
испитивани поводом учешћа на синдикалним протестима који су данас одржани у Београду, 
саопштио је МУП Србије. 

"Ни у једном тренутку, ни у једној полицијској управи у Србији нису испитивани чланови или 
функционери неке политичке странке, па ни Демократске странке, поводом учешћа на 
синдикалним протестима који су данас одржани у Београду", наведено је у саопштењу. 
Шеф посланичке групе Демократске странке Борко Стефановић рекао је претходно 
новинарима у парламенту да полиција испитује чланове његове странке о наводном учешћу у 
синдикалним протестима. 

"Ми смо на удару полицијског испитивања, мислим да је то нечувено и да није виђено у Србији 
од 5. октобра", рекао је Стефановић. 
Он је рекао да су га данас председници појединих општинских одбора странке обавестили да 
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су добили позиве из полиције да одговоре на питања о улози ДС у организовању чланова за 
одлазак на протесте синдиката. 

Чланови или функционери неке политичке странке, укључујући и Демократску странку нису 
испитивани поводом учешћа на синдикалним протестима који су данас одржани у Београду, 
саопштио је МУП Србије. 

"Ни у једном тренутку, ни у једној полицијској управи у Србији нису испитивани чланови или 
функционери неке политичке странке, па ни Демократске странке, поводом учешћа на 
синдикалним протестима који су данас одржани у Београду", наведено је у саопштењу. 
Шеф посланичке групе Демократске странке Борко Стефановић рекао је претходно 
новинарима у парламенту да полиција испитује чланове његове странке о наводном учешћу у 
синдикалним протестима. 

"Ми смо на удару полицијског испитивања, мислим да је то нечувено и да није виђено у Србији 
од 5. октобра", рекао је Стефановић. 
Он је рекао да су га данас председници појединих општинских одбора странке обавестили да 
су добили позиве из полиције да одговоре на питања о улози ДС у организовању чланова за 
одлазак на протесте синдиката. 
  

(Танјуг) 
 
http://www.dnevnik.rs/politika/protest-sindikata-i-minut-cutanja-za-socijalni-dijalog 

Протест синдиката и минут ћутања за социјални 
дијалог 

 

Захтевом два репрезентативна синдиката посланицима у српском парламенту да врате 
Владине предлоге измена закона о раду и о ПИО из скупштинске процедуре, данас је 
завршен једноипосатни протест представника Савеза самосталних синдиката и УГС-а 
„Независност”. 

Лидери двају синдиката Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак најавили су нове видове 
синдикалне борбе против усвајања та два прва реформска закона, а нови протести су 
најављени за понедељак, 21. јула, пренео је Тањуг. Такође, Синдикат полиције најавио је да 
је за 27. јул заказан штрајк полицајаца, а председник тог синдиката Глиша Видовић позвао је 
припаднике МУП-а да подрже протест због усвајања измена Закона о раду. Љубисав Орбовић 
је рекао да је закон лош, а да је у парламент доспео такав какав је јер министар Александар 
Вулин „није умео да преговара, већ је слушао послодавце, Америчку комору и стране 
инвеститоре”. 

– То је закон добар за њих, даје им екстрапрофит, а узима из yепа сваког радника да би се они 
богатили – навео је Орбовић, обраћајући се учесницима синдикалног протеста испред Дома 
Народне скупштине. 

Бранислав Чанак је у свом обраћању на протесту рекао да садашња власт оптужује претходну, 
нуди исто решење, само што се пљачка сада назива штедњом. Чанак је рекао да је Влада 
полако и сигурно у претходном периоду „убијала” социјални дијалог, иако су синдикати 

http://www.dnevnik.rs/politika/protest-sindikata-i-minut-cutanja-za-socijalni-dijalog
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покушавали да га спасу разним „инфузијама и техникама” те замолио за „минут ћутања”, а 
његове речи пратило је интонирање посмтрног марша. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_od_nikolica_da_ne_potpise_zakon.4.html?news_id=285658 

Одржан генерални штрајк у организацији Савеза самосталних синдиката Србије и 

Уједињених гранских синдиката „Независност“ 

Траже од Николића да не потпише закон 

АУТОР: Г.ВЛАОВИЋ 

Београд - Око 10.000 радника учествовало је јуче у генералном штрајку који су у склопу акција 
против усвајања предлога закона о раду и пензијско-инвалидском осигурању прогласиле 
репрезентативне синдикалне централе. Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени 
грански синдикати „Независност“.  

У периоду од два и по сата Београд је личио на метрополе развијених европских земаља када 
тамошњи синдикати протестују против мера које сматрају противним интересима радничке 
класе. Велики број застава и транспарената, бубњари, звуци пиштаљки и вувузела, камион са 
разгласом који је служио као говорница, карневалска али истовремено и протестна 
атмосфера, песма „Пада влада“, која је веома често емитована, карактерисала је централне 
улице током раног поподнева. Иако је у Београду јуче било веома топло и спарно, 28 степени, 
учесници генералног штрајка нису штедели ни грла, ни руке, ни ноге како би изразили протест 
против закона које сматрају антинародним и антирадничким. 

Све је почело у 11 сати када су се на Тргу Николе Пашића скупили чланови СССС и УГС 
„Независност“, којима су се придружили и Удружени синдикати Србије „Слога“, Синдикат 
српске полиције, Комунистичка партија Јошке Броза, „Леви самит Србије“, „Маркс 21“, 
„Црвени“ и анархо-синдикалисти. Пола сата касније, испред зграде Поште Србије скупили су 
се чланови Конфедерације слободних синдиката, којима су се придружили активисти Нове 
комунистичке партије Југославије, СКОЈ-а и Комуниста Србије. У то време генерални штрајк 
се одвијао на два места, на Тргу Николе Пашича и испред зграде Главне поште. 

Колона окупљена на Тргу Николе Пашића је око 11 и 45 сати уз звуке „Интернационале“ и 
ритам који су давали бубњари кренула у протестну шетњу Улицом српских владара којом, је 
стигла до зграде Председништва Србије. Тамо су представници СССС и УГС „Независност“ 
предали председнику Србије Томиславу Николићу захтев да не потпише измене Закона о раду 
и о пензијском и инвалидском осигурању. Након тога, колона је наставила да се креће ка 
згради Дома Народне скупштине. У међувремену, одвијао се и протестни скуп испред Главне 
поште у организацији КСС. Председник КСС Ивица Цветановић рекао је да синдикалци од 
парламента траже да не усвоји измене Закона о раду. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_od_nikolica_da_ne_potpise_zakon.4.html?news_id=285658
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- Овде смо да искажемо незадовољство због предлога закона о раду, односно непостојања 
социјалног дијалога у његовом доношењу. Није било јавне расправе о том закону, али ни 
директних преговора с Конфедерацијом која има више од 200.000 чланова. Тражимо да се 
закон повуче из скупштинске процедуре. Уложили смо више од 100 амандмана, а ако буде 
усвојен, тражимо од председника Србије Томислава Николића да га не потпише - рекао је 
Цветановић и додао да радно законодавство треба да се донесе уз консензус, а не на силу и 
преко ноћи. Он је додао да ће Конфедерација данас дефинисати даље кораке и о томе 
обавестити јавност. 

Око 12 и 15 сати на угао Булевара Краља Александра и Таковске улице стигла је колона 
чланова СССС и УГС „Независност“ као и других синдиката и организација који су се одазвали 
њиховом позиву. Са разгласа је одато и признање КСС „што нису дозволили разбијање 
синдикалног покрета“ а учесницима генералног штрајка је поручено да се понашају 
„достојанствено и гандијевски, без сукоба са радницима МУП-а и грађанима“. Припадника 
полиције је било веома мало и испред зграде Председништва и испред Скупштине. Реч је била 
о полицајцима који иначе обезбеђују те објекте и патролама које покривају те реоне. Испред 
Дома Народне Скупштине су бачене три петарде, али то није изазвало никакав инцидент нити 
реакцију полиције. Ушавши у Косовску улицу, штрајкачи су симболично окружили зграду 
Скупштине, коју је обезбеђивало свега десетак полицајаца. 

Обраћајући се присутнима, председник СССС Љубисав Орбовић рекао је да ће синдикати 
наставити да се боре против закона и у наредним данима јер они од „радника стварају 
робове“. 

- Вулин није ни преговарао о закону који је у скупштини, јер није знао шта жели, већ је слушао 
послодавце, Америчку привредну комору, стране инвеститоре. Вулин је издао Комунистичку 
партију, Слободана Милошевића, Миру Марковић, своју идеологију. Вучићу, издаће и тебе - 
поручио је Орбовић. 

Он је додао да су ово мирни протести и да су лагали они који су тврдили да синдикалци 
долазе у Београд да руше град и запале Скупштину. „Кажу да смо нерадници, да смо против 
реформи. То није истина. Ми смо за реформе, али не сваки пут преко леђа радника“, рекао је 
Орбовић. 

- Власт је честитке за закон добила и од страних инвеститора, након што је усвојила све 
њихове примедбе, док примедбе синдиката нису уважене. Полако су убијали социјални 
дијалог, а ми смо покушали да га спасимо и нисмо у томе успели - казао је председник УГС 
„Независност“ Бранислав Чанак. Он је позвао чланове свих синдиката у Србији да остану 
будни, јер њихово време тек долази и да ће се овога лета тек виђати. Скупу се обратило 
неколико синдикалних вођа, а међу њима и председник Синдиката српске полиције Глиша 
Видовић, који је најавио штрајк за 27. јул и истакао да је „закон о раду погубан за радничку 
класу“. 

Протест у Београду против измена закона о раду и о пензијско- инвалидском осигурању 
завршен је око 13 и 30 сати симболичном сахраном социјалног дијалога минутом ћутања пред 
Скупштином Србије. Најављено је да ће од следеће седмице почети прикупљање потписе за 
укидање тих закона уколико их парламент усвоји а нови протести би требало да се одрже у 
понедељак 21. јула. 
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Стручњаци 

Бранислав Чанак је оценио да је „апсурд да људи без радног стажа пишу закон о раду и закон 
о ПИО и запитао докле ће они са „нулом у радним књижицама да филозофирају о томе шта је 
рад и ко је издајник, а ко нерадник“. Чанак је истакао да су синдикати из Србије за своје 
протесте добили подршку из синдиката целог света, а да је власт добила подршку 
„наредбодаваца из иностранства“, закључивши да „марионете и добијају само такву 
подршку“. 

Пароле 

Учесници протеста су најчешће скандирали пароле „Генерални штрајк“, „Закон неће проћи“ и 
„Лопови, лопови“. „Најпродуктивнији“ у извикивању парола је било блок припадника НКПЈ, 
СКОЈ и КС који су скандирали „Нећу власт Вучића, него радног народа“, „Бандо буржујска“ и 
„Радничка Србија“. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_obnavlja_subvencije.4.html?news_id=285656 

Договор Синдиката и министра привреде 

Држава обнавља субвенције 

АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Чланови новоформиране синдикалне радне групе за предузећа у реструктурирању 

договорили су се са министром привреде Душаном Вујовићем да запосленима у тим фирмама 

већ почетком наредне седмице буду оверене здравствене књижице. 
 

Договорена је и деблокада Фонда за развој, чијим новцем ће бити упошљени капацитети у 
предузећима за реструктурирање до коначног решења њиховог статуса. „У току је припрема 
програма за коришћење средстава Фонда за развој, који ће ускоро бити деблокиран, рекао је 
за наш лист, након прекјучерашњег разговора са министром Вујовићем, председник 
синдикалне радне групе за предузећа металског сектора у реструктурирању Горан Милетић. 

Ребалансом буџета у септембру биће опет, договорено је, обезбеђен новац за минималне 
зараде запосленима у предузећима у реструктурирању која нису у стању да сама обезбеде 
плате. Договорена је анализа резултата до сада реализованих социјалних програма, уз 
сагледавање могућности да се у фирмама у реструктурирању организује још једно 
изјашњавање радника о добровољном напуштају предузећа. 

Синдикати су са Вујовићем договорила и формирање комисије коју би чинили представници 
министарстава привреде и финансија, фабричких пословодстава, репрезентативних синдиката 
и стручне јавности, која треба да реализује приватизацију свих предузећа у реструктутрирању 
за која буде било заинтересованих купаца, или стратешких партнера. 

- Задовољни смо договором са министром Вујовићем и због тога смо одлучили да обуставимо 
даље протесте, мада смо свесни да је ово тек привремено „гашење пожара“, а никако трајно 
решења - каже Милетић. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_obnavlja_subvencije.4.html?news_id=285656
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/raspravljali_vise_o_miskovicu_nego_o_zakonima.4.html?news_id=285657 

Посланици Скупштине Србије о амандманима на измене Закона о раду и пензијско-

инвалидском осигурању 

Расправљали више о Мишковићу него о законима 

АУТОР: М. Р. МИЛЕНКОВИЋ 

Београд - Посланици Скупштине Србије јуче су наставили расправу о амандманима на Предлог 

измена Закона о раду и Закона о ПИО. 
 Од 169 амандмана колико је, углавном опозиција поднела на Закон о раду, надлежни 
скупштински одбори прихватили су два амандмана посланика и један свој амандман, којима се 
суштински не мењају предложена решења из Закона о раду. Од 12 амандмана на предложене 
измене Закона о ПИО прихваћен је један амандман опозиције, а сам надлежни скупштински 
одбор предложио је један свој амандман. 

Прихваћен је амандман групе посланика ДС и НДС којим је додато да се уговор о раду не може 
закључити са усвојиоцем или усвојеником, а не само са супружником, како је то било 
предвиђено. Прихваћен је и амандман који је поднео посланик СНС Драган Тодоровић, којим 
се прецизира да послодавац може да отпусти радника након што му је дао писано обавештење 
како да обавља посао, а „уколико радник не побољша рад у остављеном року“. Првобитно је у 
предлогу закона писало „уколико запослени настави да извршава послове на 
незадовољавајући начин након протека одређеног рока“. 

Током расправе о амандманима опозиција је негодовала јер владајућа коалиција није имала 
слуха ни за један њихов амандман, којим би, како су тврдили , био побољшан овако лош закон 
који штити крупни капитал и тајкуне. А министар рада и запошљавања Александар Вулин остао 
је при становишту да ће предложеним решењима радници бити много боље заштићени, а да ће 
активнију и значајнију улогу, него до сада, имати и инспекција. 

Поменуо је да су, рецимо, у исплати плата послодавци каснили од месец дана до две године, 
те да је у 17 случајева тражено покретање прекршајног поступка због тога што се не 
примењују мере безбедности и заштите здравља на раду. У наредном периоду, применом 
измена и допуна закона, смањиће се многе злоупотребе, а мора се решити и проблем уплате 
доприноса, јер је много послодаваца који то сада не чине, а да радници при томе и не знају да 
им се доприноси не уплаћују. 

Посланица ДС Гордана Чомић упитала је ко је спречавао инспекцију рада у претходне две и по 
године да ради свој посао. „Да ли је проблем била опозиција, недостатак пара, недостатак 
људи“, упитала је Чомић и приметила да су одредбе предложеног закона веома озбиљне „да 
би се могло дозволити да се представник владе понаша као опозиција“. 

Шеф посланичке групе ДС Борислав Стефановић оценио је јуче да су измене Закона о раду 
„искључиво у корист послодаваца“ и да ће њима свим запосленима у Србији плате бити 
смањене за 10 до 20 одсто. ДС је поднео велики број амандмана, рекао је Стефановић, са 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/raspravljali_vise_o_miskovicu_nego_o_zakonima.4.html?news_id=285657
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жељом да промени нека неповољна решења, али је наишао на негативан став посланика 
владајућих странака. „Шта смо добили као одговор? Да ДС мрзи Србију, да смо ми људи који 
хоће да организују субверзивне активности, што, наравно, није тачно“, навео је Стефановић. 

Јанко Веселиновић, заменик шефа посланичке групе НДС навео је да је прва подршка која је 
стигла предложеном закону о раду заправо дошла од Мирослава Мишковића и Делта холдинга 
. „Дакле он има циљ да што мање плати, а да што више заради. Наравно, његов капитал не би 
био толико велики да се на тај начин није понашао, а тако се понашају и сви други 
привредници, како их називају тајкуни. Но , нас у НДС то не спречава у покушају да га 
мењамо“, рекао је Веселиновић, што је изазвало бројне реакције и полемике посланика 
Српске напредне странке . 

„Лаж је да смо тражили подршку Мирослава Мишковића и Делте за ове измене закона о раду, 
лаж је да нам је таква подршка требала, али је истина да сте за Мирослава Мишковића када 
сте ви вршили власт правили законе, да би он постајао богатији и да би постао господар 
Србије“, поручио је опозицији шеф посланичке групе СНС Зоран Бабић. 

Он је објаснио да његова странка није тражила подршку појединаца већ Уније послодаваца 
Србије, синдиката и „оних које је ДС оставио без посла“. „Они који су се огрешили о закон у 
периоду када сте ви вршили власт господине Веселиновићу, у времену СНС, чије сте име са 
шапатом говорили, иду на оптуженичку клупу, ма колико велики и силни били“, поручио је 
Бабић и закључио: „Тај тајкун је правио ваше владе“. 

Министар за рад Александар Вулин рекао је да не може да се отргне утиску да у парламенту 
доминира политиканство, а не закон. „Врло сам шокиран да било која фракција ДС сада сме да 
изговори име Мирослав Мишковић, то никада није било дозвољено, то је велика 
демократизација у нашем друштву, некад се са пуно пијетета говорило о том човеку“, 
прокоментарисао је Вулин и додао да је тај човек пре две године упознао затвор управо због 
ствари које је радио за време власти фракција ДС, а ако је Делта подржала закон, одлично и 
баш ми је драго. Вулин је упитао опозицију одакле толико гађење према јучерашњим 
саборцима и према сваком ко запошљава неког у овој земљи. 

ВЕСТИ ОНАИН 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/419498/Protiv-ozakonjenja-nepravde 

Против озакоњења неправде 

Више хиљада синдикалаца протестовало је у четвртак испред Скупштине Србије због 

доношења закона о раду. Неколико стотина плавих, белих и наранџастих синдикалних 

застава вијорило се трасом од зграде Дома синдиката, Председништва Србије до Народне 

скупштине где су се разматрали амандмани на измене Закона о раду и о пензијском и 

инвалидском осигурању. 

Председнику Томиславу Николићу су поручили да "буде човек" и не потпише "антинародне и 

антирадничке законе", а да ће се они за своја права борити "гандијевски". Уз пиштаљке, и песме попут 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/419498/Protiv-ozakonjenja-nepravde
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"Пада влада" захтевали су оставке одговорних за предлог таквог закона за који су убеђени да неће 

донети нова радна места. 

  

Свој последњи радни дан, синдикални активиста Савеза самосталног синдиката Анка Чиплић 

из Бечеја провела је на београдским улицама. 

  

Томо, не потписуј! 

Представници самосталних и синдиката Независност 

предали су у згради председника Србије захтев Томиславу 

Николићу да не потпише измене закона о раду и о 

пензијском и инвалидском осигурању. Члановима та два 

синдиката испред Скупштине су се придружили чланови 

Конфедерације слободних синдиката који су због измена 

закона о раду почели протест испред оближње зграде 

Главне поште у Београду. 

 

- Од посланика не очекујем ништа, имају већину, могу да раде шта желе. Очекивали смо 

искрену расправу које није било, окривљују синдикате да напуштамо разговоре, а заправо 

социјалног дијалога није ни било. То је све било само фарса, а медији су у блокади и народ не 

зна истину - рекла је она и додала да су очекивали боље разумевање од министра рада 

Александра Вулина. Анка разуме потребу за реформама, али не преко леђа радника. 

  

Саградили 40 мостова, а немају посла 

- Мало мало, па се деси неки проблем. Свака власт је 

ставила своје људе у пословодство које не ствара услове да 

ми радимо. А у снежној олуји и поплавама видели сте 

управо машине "14. октобра" како улазе по метар и по у 

воду. Након бомбардовања саградили смо 40-ак и више 

мостова и сви су у функцији, али за нас нема посла - каже 

Љубиша Велимировић. 

 

- Ми радници нисмо кириви за лоше стање. Ко је продао предузећа? Директори и тајкуни који 

су финансирали сваку власт! Сви су користили синдикат када им је требало пред изборе - 

каже Анка. 

  



30 

 

 Радници индустрије "14. октобар" из Крушевца такође су стали уз своје колеге. Иронично, 

Раде Миловановић на протест је дошао држећи у рукама транспарент са фотографијом чувеног 

Шојића из популарне серије "Бела лађа" и поруком "Ове синдикате треба похапсити". 

  

Пропао пуч 

Лидер Удружених синдиката Слога Жељко Веселиновић 

тврди да је у том синдикату извршен неуспео покушај пуча. 

- Намера је била да спрече наш излазак на уличне протесте 

- тврди Веселиновић и демантује оптужбе бивше синдикалне 

службенице о злоупотребама у синдикату, истичући да је и 

то био део политичке игре. 

- Хтели су да ме смене док сам на путу ван земље, али сам 

се вратио и са члановима синдиката се придружио протесту 

- казао је он. 

 

- Наши посланици су навикли да по свом да раде, а ми у "14. октобру" чекамо 18 плата - каже 

он. 

 Његове колеге ковачи причају да раде у изузетно тешким условима, на старој опреми.  
 

24 САТА 

http://www.24sata.rs/vesti/aktuelno/vest/radnici-spremite-se-za-nova-pravila-igre-od-subote/143754.phtml 

Радници, спремите се за нова правила игре од 
суботе 

Аутор: Г. Булатовић 

Скупштина Србије усвојила је јуче измене Закона о раду и закона о ПИО. Поменуте измене 

ступају на снагу по хитном поступку, већ у суботу. Представљамо вам нове ставке Закона 

о раду. 

СТАЖ - Протест против новог Закона о раду испред Скупштине Србије завршен је јуче, уз 

најаву председника Уједињених гранских синдиката „Независност“ Бранислава Чанка да ће се 

овог лета одржати још сличних скупова. С протеста су позвани посланици да не усвоје нови 

Закон о раду, за који је Чанак рекао да је „апсурдно што га доносе они без радног стажа“. 

http://www.24sata.rs/vesti/aktuelno/vest/radnici-spremite-se-za-nova-pravila-igre-od-subote/143754.phtml
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НОВЕ СТАВКЕ 

  

- У фирмама које немају синдикате или радници не захтевају колективне уговоре, права из 

радног односа регулишу се уговором о раду 

 

- Рад на одређено време може трајати највише две године. Уколико послодавац остави на 

послу радника пет радних дана дуже по истеку уговора, сматра се да је радни однос закључен 

на неодређено време 

 

- Уговор о раду мора увек да буде тамо где запослени ради - запослени не може да ради дуже 

од 12 сати дневно (ни уз накнаду за прековремени рад) 

 

- Запослени који ради бар шест сати дневно има право на пола сата плаћеног одмора 

 

- Радник може да ради једну недељу у току месеца ноћну смену, за шта добија накнаду од 26 

одсто основне плате 

 

- Запослени који ради дуже од четири, а краће од шест сати дневно, има право на 15 минута 

плаћеног одмора 

 

- Запослени стиче право на годишњи одмор после месец дана од заснивања радног односа (до 

сада је за одлазак на одмор било потребно шест месеци рада). Ако оде на одмор после месец 

дана, има право на 12. део укупног годишњег одмора. 

 

- Послодавац је дужан да раднику достави решење о коришћењу годишњег одмора 

електронским путем. Ако запослени тражи, послодавац је дужан да решење достави и у 

писменој форми 

 

- У случају отказа, послодавац је дужан да запосленом исплати новац за неискоришћене дане 

годишњег одмора (основ за исплату минималац) 

 

- За време годишњег одмора запослени добија само износ основне плате и минулог рада (не 

досадашњи просек свих примања из претходна три месеца) 



32 

 

 

- Запослени има право на пет (уместо досадашњих седам) дана плаћеног одсуства с посла у 

случају склапања брака, порођаја супруге, теже болести члана уже породице или његове 

смрти 
http://www.24sata.rs/vesti/ekonomija/vest/ulazimo-u-strajk-protestom/143573.phtml 

“Улазимо у штрајк протестом“ 

 

Председник Савеза самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је да ће 

синдикат данас одржати протест испред Скупштине Србије због измена Закона о раду, али 

није могао да прецизира - шта синдикат даље планира: 

ЗАКОН - “Улазимо у генерални штрајк протестом испред парламента. Каква ће даља динамика 

штрајка бити, да ли ћемо ићи на штрајкове упозорења или потпуне обуставе рада, да ли ће се 

наставити протести, одлучиће организациони одбор”, рекао је Орбовић. 

 

Орбовић је рекао да синдикат у последњих неколико дана није контактирао са представницима 

власти, али да синдикати никада нису одустали од договора. 

 

“Ми смо били на ивици договора о Закону о раду”, каже Орбовић, и наводи да је проблем 

настао кад су, мимо онога што је са премијером договорено, у законске измене убачена 

питања минулог рада, отпремнина, сменског рада... 

 

БЕТА 

http://www.naslovi.net/2014-07-17/beta/sindkati-traze-da-vulin-podnese-ostavku/10869905 

Синдкати траже да Вулин поднесе оставку 

Бета  

БЕОГРАД, 17. јула 2014. (Бета) - Више синдиката у четвртак је на протесту испред Дома 
Народне скупштине затражило од посланика да не усвоје измене закона о раду и о пензијском 
и инвалидском осигурању и да ресорни министар Александар Вулин поднесе оставку. 
 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић рекао је испред зграде 
парламента, где је у току расправа о амандманима на измене закона о раду, да ће синдикати 

http://www.24sata.rs/vesti/ekonomija/vest/ulazimo-u-strajk-protestom/143573.phtml
http://www.naslovi.net/2014-07-17/beta/sindkati-traze-da-vulin-podnese-ostavku/10869905


33 

 

наставити да се боре против закона и у наредним данима јер они од "радника стварају робове". 
 
Орбовић је рекао да Вулин није ни преговарао о закону који је у скупштини, јер није знао шта 
жели, већ је слушао послодавце, Америчку привредну комору, стране инвеститоре. 
 
"Ови који седе у Скупштини могу да раде и до 100 година, али радници за машином, у руднику 
и здравству знају шта значи издражати рад до 65 године", рекао је Орбовић и позвао 
посланике да не усвоје измене закона. 
 
На протесту учествују и Уједињени грански синдикати Независност, Конфедерација слободних 
синдиката, синдикат Слога, неки полицијски синдиткати. 
 
Пре протеста пред зградом Скупштине, синдаклци су прошетали централним градским улицама 
и у згради председника Србије предали захтев да Томислав Николић не потпише законе. 
 
Према саопштењу Министарства унутрашњих послова, на протестима "учествује око 4.200 
градјана". 

(Бета, 17.07.2014) 

 

 

http://www.pravda.rs/2014/07/17/protest-sindikata-okoncan-bez-incidenata/ 

Протест синдиката окончан без инцидената 

Захтевом два репрезентативна синдиката посланицима у српском парламенту да врате владине 

предлоге измена закона о раду и ПИО из скупштинске процедуре, завршен је једноипосатни 

протест представника Савеза самосталних синдиката Србије и УГС „Независност“. 

Лидери два синдиката Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак најавили су нове видове 

синдикалне борбе за неусвајање два прва реформска закона у Србији, а нови протести су 

најављени за понедељак, 21. јул, преноси Танјуг. 

Орбовић је позвао посланике у српском парламенту да врате предлог измена у поновну 

процедуру. 

Орбовић је рекао да је закон лош, а да је у парламент доспео такав какав је, јер министар за 

рад, запошљавање и социјалну политику Александар Вулин „није умео да преговара, већ је 

слушао послодавце, Америчку комору и стране инвеститоре“. 

http://www.beta.rs/default.asp?tip=article&kategorija=vestidana&ida=3096792&id=&ime=
http://www.pravda.rs/2014/07/17/protest-sindikata-okoncan-bez-incidenata/
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„То је добар закон за њих, даје им екстрапрофит, а узима из џепа сваког радника како би се 

они богатили“, навео је Орбовић обраћајући се учесницима синдикалног протеста испред Дома 

Народне скупштине. 

Према његовим речима, синдикат је за реформе, али не „преко леђа“ запослених и радника. 

Он је навео да је и за приватизацију од двехиљадитих говорено да су реформе, а да су 

фабрике завршиле у старом гвожђу, а запослени остали без радног места. 

Нагласио је да је јасно да се у овој земљи смена власти врши путем избора, али то не значи да 

власт која је изабрана од народа сме да тај народ игнорише и буде против њега. 

Да ли сте видели: 

Министарство финансија: Грађани помозите! 

„Немају права да уништавају свој народ“, рекао је Орбовић напоменувши да овај протест 

показује да синдикати нису подељени, те да уз два репрезентативна синдиката – СССС и 

„Независност“ – учествују и представници Уједињених синдиката Србије „Слога“ и 

Конфередерације слободних и независних синдиката, као и рудари. 

Орбовић се осврнуо и на измене Закона о ПИО рекавши да он служи да се радници третирају 

као робови и да раде читав живот. 

„Онај ко ради за машином у руднику и у здравству зна шта значи радити до 65. године“, рекао 

је Орбовић и поручио да је лако законодавцима на својим функцијама да буду до 65. године. 

Лидери и чланови Савеза самосталних синдиката Србије и УГС „Независност“ протест су 

започели шетњом од Трга Николе Пашића до Скупштине Србије. 

У протестима је учествовао и Синдикат полиције који је најавио да је за 27. јул заказан штрајк 

полицајаца, а председник тог синдиката Глиша Видовић позвао је припаднике полиције да 

подрже протест синдиката због усвајања измена Закона о раду. 

Како је саопштио МУП, на протестима није било нарушавања јавног реда и мира. МУП 

процењује да на скупу учествовало 4.200 грађана. 

Извор: РТС 

 

 

 

http://www.pravda.rs/2014/07/17/ministarstvo-finansija-gradjani-pomozite/
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РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/zavrsena-rasprava-o-amandmanima-na-izmene-zakona-o-radu-i-pio_503523.html 

Завршена расправа о амандманима на измене 
Закона о раду и ПИО 

БЕОГРАД  

После скоро 12 сати расправе посланици Скупштине Србије завршили су претрес око 200 

амандмана на предложене измене Закона о раду и Закона о ПИО и о тим решењима ће се 

изјаснити сутра. Седница на којој ће посланици гласати почиње у 10 сати. 

На измене Закона о раду уложено је 168, а на измене Закона о ПИО 13 амандмана. Влада је 

прихватила три амандмана на измене Закона о раду и два на измене Закона о ПИО. 

Током расправе, министар за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Александар 

Вулин рекао је да ће предложеним одредбама радници бити много боље заштићени, у чему ће 

активнију и значајнију улогу него до сада имати и инспекција. 

Постојећи уговори ће бити чувани на одређеном месту и самом чињеницом да ће инспектор 

моћи кроз централни регистар одмах да се упозна са тим да ли је радник пријављен или не, 

значајно ће бити смањена могућност злоупотребе, рекао је поред осталог Вулин. 

Опозиција је наставила да критикује предложена решења, наглашавајући да усвајање тих 

измена неће омогућити ново запошљавање и привлачење страних инвестиција. 

Измене Закону о раду предвиђају право на накнаду по основу минулог рада од 0,4 одсто по 

години рада код актуелног послодавца. 

Накнада због отказа добијеног као технолошки вишак износиће минимум збир трећине зараде 

запосленог за сваку навршену годину рада код актуелног послодавца. 

Отпремнина због одласка у пензију износиће две просечне плате запосленог, а не три као до 

сада, запослени ће имати право на накнаду за ноћни рад од 26 одсто, али не и за сменски рад. 

Измене Закона предвиђају и да радни однос на одређено време може да траје две, уместо као 

до сада годину дана, као и да запослени право на коришћење годишњег одмора добија после 

месец дана непрекидног рада, а не, као до сада, после шест месеци. 

Нова решења предвиђају и губљење права на накнаду за неискоришћен годишњи одмор, 

изузев ако запослени добије отказ. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/politika/zavrsena-rasprava-o-amandmanima-na-izmene-zakona-o-radu-i-pio_503523.html
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Убудуће ће запослени имати мањи број дана плаћеног одсуства, уместо седам сада ће 

добијати пет за венчање, порођај супруге, тешке болести чланова породице или њихову смрт, 

а за добровољно давање крви два слободна дана. 

Током годишњег одмора запослени има право на основну зараду увећану за минули рад током 

тог месеца, а не као до сада на просек своје зараде из претходна три месеца. Имаће и право 

на 60 одсто основне зараде увећане за минули рад, а не као до сада на просек своје зараде из 

претходна три месеца. 

Када је реч о изменама Закона о ПИО, оне предвиђају, поред осталог, да се од јануара 2015. 

на сваких шест месеци повећава старосна граница за одлазак жена у пензију, како би 2032. 

она била 65. година и изједначила са условима за мушкарце. Минималан стаж је 15 година. 

Превремену старосну пензију могу да користе сви који имају 40 година стажа, од 2023. у 

превремену пензију могу да оду мушкарци стари 60 година и жене са 59,6 година. 

За недостајуће године живота плаћаће се пенали 0,34 одсто месечно. Пензија по том основу 

може да се умањи максимално 20,4 одсто. 

Жена која је родила једно дете има право на додатних шест месеци стажа, а са двоје деце - 

годину, док ће жена која је родила троје и више деце имати право на додатни стаж од две 

године. 

Кога подржава Мишковић, а ко је подржавао Мишковића? 

"Лаж је да смо тражили подршку Мирослава Мишковића и Делте за ове измене закона о раду, 

лаж је да нам је таква подршка требала, али је истина да сте за Мирослава Мишковића када 

сте ви вршили власт правили законе да би он постајао богатији и да би постао господар 

Србије", поручио је данас шеф посланичке групе СНС Зоран Бабић. 

Бабић је у парламенту где се расправља о амандманима на измене Закона о раду, на опаску 

опозиције да су измене закона о раду добиле подршку Делта компаније, рекао да та партија 

није тражила подршку појединаца већ Уније послодаваца Србије, синдиката и "оних који сте ви 

оставили без посла". 

"Они који су се огрешили о закон у периоду када сте ви вршили власт господине (Јанко) 

Веселиновићу (НДС), у времену СНС, чије сте име са шапатом говорили, иду на оптуженичку 

клупу, ма колико велики и силни били", поручио је Бабић и закључио:"Тај тајкун је правио 

ваше владе". 

У расправу се укључио и министар за рад Александар Вулин који је рекао да не може да се 

отргне утиску да у парламенту доминира политиканство, а не закон. 
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"Врло сам шокиран да било која фракција ДС сада сме да изговори име Мирослав Мишковић, 

то никада није било дозвољено, то је велика демократизација у нашем друштву, некад се са 

пуно пијетета говорило о том човеку", прокоментарисао је Вулин. 

Тај човек, како је рекао, је пре две године упознао затвор управо због ствари које је радио за 

време власти фракција ДС, а ако је Делта подржала закон, одлично и баш ми је драго. 

"Није ми јасно одакле толико гађење према јучерашњим саборцима и према сваком ко 

запошљава неког у овој земљи", упитао је Вулин. 

Стефановић: Закон по мери послодаваца и богаташа 

Шеф посланичке групе ДС Борко Стефановић изјавио је да ће одредбама измена и допунама 

закона о раду плате свим запосленим у Србији бити смањене за 10 до 20 одсто, те да су 

предложене измене искључио у корист послодаваца и богаташа. 

"Нама је јасно, а очигледно влади није јасно, да је овај закон искључиво у корист 

послодаваца, искључиво у корист најбогатијих људи у Србији, који узгред, махом не плаћају 

порез у овој земљи", рекао је Стефановић. 

Шеф посланичке групе ДС је истакао и да је та партија поднела велики број амандмана са 

жељом да промени неповољности у том закону, али је напоменуо да је наишла на негативан 

став владајуће већине. 

Он, како је рекао, у предложеним изменама не види елементе који ће допринети агресивнијем 

запошљавању и расту бруто друштвеног производа и додао да је закон у свим елементима 

неповољан за раднике, од могућности зараде, минулог рада, недостатка сменског рада , 

могућности лаког раскида уговор о раду, до тога да нема заштите за породиље, труднице и 

особе са инвалидитетом. 

Према његовим речима, предложеним обрачунавањем минулог рада код последњег 

послодавца убија се динамичност тржишта рада и млади ће, како је рекао, бити у веома 

неповољном положају јер неће имати могуцност да им се плате повећају. 

Дирекција полиције:Нисмо испитивали функционере ДС 

Дирекција полиције демантовала је наводе шефа Посланичке групе Демократске странке (ДС) 

Борислава Стефановића да су испитивали функционере те странке поводом учешћа у 

синдикалним протестима. 

"Ни у једном тренутку ни у једној полицијској управи у Србији нису испитивани чланови или 

функционери неке политичке странке, па ни Демократске странке, поводом учешћа на 

синдикалним протестима који су данас одржани у Београду", наводи се у кратком саопштењу 

Дирекције полиције. 
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Стефановић је раније данас у Скупштини Србије изјавио да је полиција испитивала да ли та 

опозициона странка учествује у организовању синдикалних протеста и оценио да је то 

недопустиво и противзаконито. 

"Ми смо на удару полицијског испитивања да ли ми у томе учествујемо, мислим да је то 

нечувено и мислим да није виђено у Србији од 5. октобра 2000, што показује суштински страх 

и панику овог режима", рекао је Стефановић новинарима. 

Он је навео да су му се јавили многи председници локалних одбора ДС у Србији које су звали 

из полиције да их питају да ли организују људе да иду на протесте синдиката у Београду. 

"То је недопустиво, противзаконито и антиуставно понашање ове власти. Ја мислим да наша 

јавност то мора да зна. Врши се притисак на људе: 'Да ли шаљете своје чланове и зашто их 

шаљете на протесте синдиката?' ", рекао је шеф Посланичке групе ДС у Скупштини Србије. 

Прихваћена само два амандмана на закон о раду 

Одбор Скупштине Србије за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење 

сиромаштва одлучио је синоћ да Скупштини Србије предложи два амандмана од укупно 169 

које су посланици уложили на измене и допуне Закона о раду и један амандман, од укупно 12 

предложених, на измене и допуне Закона о пензијском и инвалидском осигурању. 

После више од пет сати расправе, на којој се већина амандмана детаљно образлагала, Одбор 

је одлучио да Скупштини Србије предложи и по један свој амандман на оба закона. 

Одборници су прихватили амандман групе посланика из редова Демократске странке (ДС) и 

Нове демократске странке (НДС) којим је додато да се уговор о раду не може закључити са 

усвојиоцем или усвојеником, а не само са супружником, како је то било предвиђено. 

Прихваћен је и амандман који је поднео посланик Српске напредне странке (СНС) Драган 

Тодоровић, којим се прецизира да послодавац може да отпусти радника након што му је дао 

писано обавештење упуства како да обавља посао, а "уколико радник не побољша рад у 

остављеном року". Првобитно је у предлогу закона писало "уколико запослени настави да 

извршава послове на незадовољавајући начин након протека одређеног рока". 

 

 

 


