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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/482084/Reprezentativni-sindikati-traze-ostavku-Vulina 

Репрезентативни синдикати траже оставку 
Вулина 

Тањуг, ФоНет  

Организациони одбор Савеза самосталних синдиката Србије и УГС Независност покренуо је 

данас иницијативу за смену министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Александра Вулина, саопштила су та два репрезентативна синдиката. 

Одлука је, како се наводи, донета на заједничком састанку а образложење за ту иницијативу је 

начин ангажовања министра Вулина у доношењу Закона о изменама и допунама Закона о раду. 

 

Два синдиката незадовољна стављањем закона у парламентарну процедуру без јавне расправе 

донели су одлуку о ступању у генерални штрајк, али су уместо тога организовали протест 

испред Дома Народне скупштине, на дан његовог усвајања. 

  

Протесту је, према полицијским проценама, присуствовало 4.200 синдикалаца из целе Србије, 

а уместо најављеног наставка протеста, синдикати су одлучи да затраже оставку ресорног 

министра. 

  

Лидер УГС Независности Бранислав Чанак изјавио је да је тај синдикат напустио Социјално-

економског савет. 

  

Министар Вулин најавио је данас убрзо доношење закона о синдикатима који би, како је рекао, 

требало да регулише њихову репрезентативност. 

  

ПС: Налогодавце таквих захтева занимају само њихове привилегије 

Поводом захтева синдиката за оставку министра Вулина, Покрет социјалиста, чији је лидер 

Вулин, у саопштењу наводи да су налогодавци таквих захтева из Демократске странке и да 

руководиоце Савеза самосталног синдиката Србјје и УГС Независност занимају само њихове 

привилегије. 

"Ушушкани у својим привилегијама, ви већ више од петнаест година владате у, како ви 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/482084/Reprezentativni-sindikati-traze-ostavku-Vulina
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/482036/Vulin-Uskoro-zakoni-o-sindikatu-i-strajku
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/482036/Vulin-Uskoro-zakoni-o-sindikatu-i-strajku
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кажете, репрезентативним синдикатима, у земљи у којој се привреда систематски пљачкала, 

урушавала, радна места нестајала, а радник полако постајао роб", каже се у саопштењу 

Покрета социјалиста. 

Такође се наводи да синдикално руководство већ више од петнаест година, прима огромне 

плате и "живи на рачун радника" 

"За 12 година владавине ваших партнера из Демократске странке, када су пљачкашком 

приватизацијом уништене стотине фирми и отпуштено 400.000 радника ви нисте дигли ни 

један штрајк. Да сте бар мало хтели да делите муке радника, патње отпуштених, безнађе 

незапослених, одавно би кренули у борбу против пљачкашких тајкуна, и њихових сарадника из 

власти, одавно би дигли свој глас у корист радничке класе", истиче се у саопштењу. 

"Али, Господо, незаменљиви, вас то не интересује. Вас не интересују ни радничка права ни 

социјална заштита ни борба за нова радна места, вас интересују само ваша радна места, Ваше 

плате и ваше привилегије", истиче Покрет социјалиста. 

Покрет је оценио да повод најновијих напада шачице синдикалних властодржаца на министра 

Александра Вулина није ни борба за радничка права ни нови закон о раду, већ борба да се 

задрже привилегије. 

У саопштењу се каже да ће се према новим прописима репрезентативност синдиката 

доказивати и да нико неће имати тапију на представљање радника, ниједан синдикат неће 

имати право вета, и спречавања уласка неког другог синдиката у дијалог, као што је то досада 

био случај са ова два синдиката. (ФоНет) 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/482153/Ko-ne-da-platu-da-ide-u-zatvor 

СТУБ СРАМА ЗА ОНЕ КОЈЕ НЕ ИСПЛАЋУЈУ ПЛАТЕ 

Ко не да плату да иде у затвор 

Б.Анђелић  

Представници странака на власти тврде да би нови закон о раду требало да реши проблем 

неисплаћених зарада те да нема потребе уводити и кривичну одговорност.Да је као у 

Хрватској, ко не исплаћује плате, ишао би у затвор. Проблем с послодавцима који не плаћају 

раднике у Хрватској су почели да решавају прошле године када је усвојен нови кривични 

закон, којим су уведене казне за неисплаћивање зарада до три године затвора. Кривично се не 

гони једино послодавац ако не може да исплати плату јер за то на рачуну нема новца или 

њиме не може да располаже. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/482153/Ko-ne-da-platu-da-ide-u-zatvor
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- Можемо да уведемо најрестриктивније одредбе, али ако се оне не поштују, то ништа не 

вреди. Неисплаћивање плате је у зони кривичног дела и то је у 21. веку недопустиво. То је 

прекршај као рад на црно, а те све црне и сиве зоне треба да буду санкционисане појачаним 

инспекцијским радом. То је и била намера новог закона о раду - каже Дијана Вукомановић из 

СПС-а. 

 

И Зоран Бабић, шеф посланичке групе СНС, верује да би увођење кривичне одговорности само 

закомпликовало ситуацију и да су нова законска решења довољна. 

 

- Оно што је СНС предложила је обавеза послодавца да, исплатио или не плату, мора да изда 

исплатни листић који има снагу извршне исправе. До сада смо имали ситуацију да послодавац 

пре себи купи јахту него што исплати плате. Радници су с таквим газдама водили судске 

спорове. У међувремену послодавац промени фирму, оде у стечај, а епилог је: он на јахти, 

радник без плате. С извршном исправом се не иде на суд, већ на извршење и ту смо видели 

могућност да оно што запослени зараде и добију - каже Бабић, и додаје да је за оне који не 

издају платни листић предвиђена казна до два милиона динара. 

  

Муку муче, немају где да оду 

У нишкој штампарији „Вук Караџић“, која упошљава 70 

одсто особа с инвалидитетом, плата касни 108 месеци. 

У овом предузећу кажу да то јесте тачан податак, али да то 

важи за оних тридесетак радника који не примању ништа 

осим солидарне помоћи, која се креће од 3.000 до 8.000 

динара. Особе с инвалидитетом у току прошлог месеца 

примили су зараду за септембар 2012, и то нешто више од 

13.000. Радници кажу да једва преживљавају, али да ипак 

долазе на посао јер не могу да нађу друго запослење. 

- Тешко је. Радим овде зато што не могу на другом месту 

да се запослим - каже Александар Павловић. 

Мирјана Пеић је у овој фирми провела 22 године. 

- Примамо плату сваког трећег месеца, али немамо избора. 

Нисмо доскоро имали ни здравствене књижице - каже 

Мирјана. 

Директор штампарије Братислав Стојковић тврди да ни он 

не прима плату. 

- Закон је предвидео резервисану набавку за заштитне 
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радионице, односно за фирму каква смо ми, али јавна 

предузећа то неће да примене и да нам помогну - каже 

Стојковић, који је у фирми 18 месеци. И. Анђелковић 

 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/CINSSporna-privatizacija-Industrije-precizne-mehanike.sr.html 

ЦИНС:Спорна приватизација Индустрије 
прецизне механике? 
 
Топлица Спасојевић 

БЕОГРАД – Проблематична приватизација некада успешне Индустрије прецизне механике 
(ИПМ) омогућила је познатом привреднику Топлици Спасојевићу и његовом партнеру да 
постану власници зграде на атрактивној локацији, али ни чврсте везе са Мирославом 
Мишковићем нису биле довољне да у том послу профитирају, тврди се у анализи Центра за 
истраживачко новинарство Србије (ЦИНС). 

Спасојевић, међутим, негира да је купио ИПМ само да се домогне некретнине и истиче да је 
желео да у тој фирми настави производњу. Овај српски бизнисмен каже да је у ту инвестицију 
ушао у нади да ће држава успети да приватизује два велика система, ИМТ и ИМР, што би 
осигурало пласман машинских делова, које је прозводио ИПМ. То се пак није догодило, истиче 
се анализи ЦИНС-а. 

Синдикат радника ИПМ-а је, посећа се, у јулу прошле године поднео кривичну пријаву против 
Топлице Спасојевића, Драгана Милојевића, директора ИПМ-а, и челних људи Агенције за 
приватизацију: Владислава Цветковића, директора у време окончања процеса приватизације, 
Јулијане Вучковић и Ненада Вулића, из Центра за контролу у Агенцији. 

Још се чека да Управа криминалистичке полиције пошаље извештај који је тражило Прво 
основно јавно тужилаштво у Београду, напомиње се у анализи ЦИНС-а и додаје да је 
производња у ИПМ-у скоро угашена, а радници нису примили плате за више месеци. Ове 
недеље им је, кажу, исплаћена јануарска плата. 

Тренутно фабрика ИПМ запошљава 294 радника, а један део њих је од марта често на 
принудном одмору. У погону фабрике измештеном у индустријски део у Гроцкој ради свега 34 
радника. 

ИТМ Индустрокомерц је 2007. купио државни удео у висини од 70 одсто ИПМ-а, за нешто више 
од шест милиона евра, а до данас је тај удео порастао на 79 одсто. У фабрици је тада радило 
више од 600 радника. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/CINSSporna-privatizacija-Industrije-precizne-mehanike.sr.html
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Нови власници су се обавезали да ће уложити скоро четири милиона евра у основна и обртна 
средства у прве три године, како је ЦИНС-а видео у приватизационом уговору. У извештају 
ЦИНС се додаје се да ИТМ Индустрокомерц за три године није уложио обећану суму у саму 
производњу. 

ИПМ данас има 39 хипотека у вредности од три милиона евра које дугује банкама, сазнао је 
ЦИНС увидом у београдски катастар. 

Од три милиона евра, колико је ИПМ дуговао банкама до сада, тврде у ЦИНС, око два милиона 
се дугује Мирославу Мишковићу који је у више наврата давао јемство за кредите током 
приватизације ИПМ-а. 

Милорад Мацут, повереник синдиката радника ИПМ-а, верује да је Спасојевић од почетка хтео 
да на месту те фабрике нешто друго изгради, као што је и Мишковић суседну фабричку зграду 
Метал срушио и плац продао Лидл-у. 

„Али, почела је да пада цена некретнина, није било инвеститора, зато у томе Спасојевић није 
успео”, рекао је Мацут за ЦИНС. 

На Звездари, тик до простора који је српски бизнисмен Мирослав Мишковић продао немачком 
трговинском ланцу Лидл, налази се пет хектара са скоро 40.000 метара квадратних пословног 
простора ИПМ-а. 

Вредност овог комплекса у Улици Војислава Илића процењује се на око 10 милиона евра. Део 
се изнајмљује различитим компанијама, теретани и кетеринг сервису, а у другом стоје машине 
и хале. 

Спасојевић истиче да се никада није бавио некретнинама, нити је то била његова намера, већ 
је у фирми видео потенцијал. 

Он је, додаје, желео да настави производњу, али су га економска криза, губитак неких 
тржишта и инсистирање Агенције за приватизацију да улаже у машине, док је фабрици требао 
жив новац, спречили у томе. 

„Никада се нисам бавио некретнинама, нити је то била моја намера, већ смо видели у фирми 
потенцијал, надали се…тада је било друго време, велике инвестиције свуда у Европи и земљи, 
што се после променило”, каже Спасојевић. 

Од 2008. до 2011. Агенција је, како се наводи у анализи ЦИНС-а, противно пракси, 21 пут 
продужила рокове за улагање у производњу и достављање ревизорских извештаја и најзад 
окончала приватизациони процес у корист купца, иако су постојале бројне сумње да обећано 
није и испуњено. 

Спасојевић инсистира да није донео одлуку да купи нови објекат у Гроцкој и измести фабрику 
да би отворио могућност продаје вредне некретнине, већ да је одлука о измештању била 
логична због евентуалног загађења и буке коју фабрика прави у насељу. 

„Један део производње смо пребацили а са другим не журимо, јер пресељење није лако. 
Коштаће неколико стотина хиљада евра”, објашњава Спасојевић. 

Он каже да производњу и даље одржава, са неколико десетина радника у фабрици у улици 
Војислава Илића и додаје да се радници сада жале са разлогом, али да то није његова 
кривица. 
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„Државне фирме не плаћају годинама доприносе и струју, а ми приватници морамо одмах и 
све”, казао је Спасојевић који себе не види као добитника и каже да је тржиште некретнина 
толико ослабило да је оборило цену самог комплекса, који је само пре неколико година 
процењен на 13 милиона евра, док би данас цена била за неколико милиона мања. 

„Ми да продамо сада то по цени од 10 милиона, ми смо ту на губитку. За седам година само су 
камате изашле преко шест милиона, а ништа нисмо добили за узврат. Продаћемо, ако 
добијемо добру цену. Пребацићемо поизводњу у Гроцку…Видећемо шта каже тржиште, шта 
каже дан и шта каже ноћ”, закључио је Спасојевић. 

Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Vulin-najavio-donosenje-zakona-o-sindikatu-i-strajku.lt.html 

Вулин најавио доношење закона о синдикату и 
штрајку 
 

ЛАЗАРЕВАЦ –Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин 
најавио је данас у Лазаревцу доношење закона о синдикатима, који би се, како је рекао, бавио 
утврђивањем репрезентативности синдиката, као и закон о штрајку. 

„Почећемо ускоро са радним групама. Треба да донесемо закон о синдикату и закон о штрајку, 
нешто што бих ја волео да буде кодекс радног законодавства”, рекао је Вулин. 

Министар је указао да измењени Закон о раду, који је парламент усовоји прошле седмице, као 
и сви до сада садржи пуно одредби које се суштински не тичу само радног законодавства, већ 
се бави и организацијом синдиката. 

„Хајде да донесемо посебан закон који ће се бавити искључиво синдикатом, који ће 
утврђивати њихову репрезентативност. Сада смо већ направили одређене мере и како ћемо то 
да радимо, с обзиром на то да до сада то није било могуће”, навео је Вулин. 

Министар каже да је социјални дијалог, можда, и најважни, односно да у социјално-
економском савету треба да седе представници заиста репрезентативних синдиката и 
послодаваца и да они стварно представљају оне за које говоре да их представљају. 

Тањуг 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pomoc_mladima_da_pronadju_posao.4.html?news_id=285816 

Амерички амбасадор Мајкл Кирби у Новом Пазару и Тутину 

Помоћ младима да пронађу посао 
АУТОР: С. НОВОСЕЛ 

Нови Пазар - Амбасадор САД у Србији Мајкл Кирби јуче је у Новом Пазару посетио Регионалну 

развојну агенцију Санџака (СЕДА), која реализује пројекат „Развој приватног сектора“, вредан 

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Vulin-najavio-donosenje-zakona-o-sindikatu-i-strajku.lt.html
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pomoc_mladima_da_pronadju_posao.4.html?news_id=285816
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четири милиона долара. Програм који иначе финансира УСАИД, реализује се у 11 општина 

јужне и југозападне Србије кроз два сегмента - помоћ младима и женама да започну бизнис 

сопственим средствима и подршку локалним средњим и малим предузећима да учествују на 

међународним сајмовима. 

- Млади и жене ће добити одговарајућу обуку и могућност да се такмиче за добијање 
бесплатних средстава за набавку опреме или машина. Од укупно 200, на бесповратна средства 
, у просеку од 8.000 долара, могу да рачунају 32 најбоља бизнис плана. Када је у питању 
учешће на међународним сајмовима, два смо већ изабрали: Цеље у Словенији и Минхен у 
Немачкој - објашњава Самир Качапор, директор СЕДА, и додаје да је у току тренинг за 70 
предузетника из Новог Пазара, Тутина и Сјеница. 

Овој посети претходио је разговор америчког амбасадора Кирбија и новопазарског 
градоначелника Меха Махмутовића о политичкој, економској и социјалној ситуацији у овом 
граду. Амбасадор Кирби је оценио да је ово „динамичан регион у Србији, један од региона где 
расте број становника“. 

- Разговарали смо како заједно можемо да решимо проблеме овде. За америчку владу је врло 
важно да помогнемо младим људима да нађу посао и остану овде - нагласио је амерички 
дипломата, који боравак у овом делу Србије наставља данас посетом општини Тутин. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/strajk_policije_na_jesen.55.html?news_id=285867 

Социјално-полицијски фронт се противи смањењу зарада у јавном сектору 

Штрајк полиције на јесен 

АУТОР: В. ЈЕРЕМИЋ 

Београд - Социјално-полицијски фронт одлучио је на јучерашњем састанку да на јесен ступи у 
штрајк, сазнаје Данас.  
Организација која је састављена од представника четири синдиката полиције и броји више од 
30.000 чланова, обуставом рада ће покушати да осујети најављено смањење зарада у јавном 
сектору од 10 одсто које се очекује по окончању сезоне годишњих одмора. Између осталог, 
синдикати полиције захтевају и наставак плаћања социјалне помоћи за све запослене у износу 
од 10.000 динара, редовну исплату накнада за путовања, обнову опреме и униформи, као и 
доношење закона којим би се регулисао статус полицајаца са Косова и Метохије. 

- Мишљење већине представника синдиката је да са штрајком треба да се почне на јесен. Тада 
ћемо прецизно дефинисати заједничке захтеве, као и тачан датум обуставе рада - каже за 
Данас Глишо Видовић, председник Синдиката српске полиције. Уз његов синдикат, у штрајку 
ће учествовати и Независни полицијски синдикат Србије, Синдикат ватрогасаца Србије и 
Независни синдикат полиције, који су и окупљени у Социјално-полицијском фронту. 

Као наставак борбе за права запослених, Синдикат српске полиције (ССП) позвао је 
председника Србије Томислава Николића да не потпише указ о проглашењу Закона о раду и 
Закона о пензијско-инвалидском осигурању и да исте врати у скупштину на поновно 
одлучивање. „Поменути закони нису донети уз поштовање демократске процедуре, кроз јавну 
расправу, већ су злоупотребом овлашћења од стране Владе донети у тзв. хитном поступку, 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/strajk_policije_na_jesen.55.html?news_id=285867
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иако се по наводима Владе ради о реформским законима, за које су неопходни отворени 
социјални дијалог и озбиљан процес консултација социјалних партнера“, наводи се у 
саопштењу ССП. 

У Београдском синдикату полиције и полицијских старешина (БСППС), решење тешког 
материјалног положаја полицајаца виде у законском регулисању додатног рада полицијских 
службеника. 

У МУП-у без коментара 

У МУП-у јуче нису желели да коментаришу најаву Социјално-полицијског фронта да ће на јесен 
четири полицијска синдиката који окупљају око 30.000 запослених ступити у штрајк. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-nece-naterati-gazde-da-isplacuju-plate 

Држава (не)ће натерати газде да исплаћују плате 
 
Најновијим изменама Закона о раду запослени нису одушевљени. Има ипак једна светла 
тачка, а то је да исплату зараде раднику послодавци неће више моћи да одлаже 
унедоглед. Односно, запослени добијају право да у случају кашњења зараде исту скину 
послодавцу с рачуна, односно обрачунски листић постаје извршна исправа. 

У Војводини више од 10.000 радника тренутно не прима плате на време. 

Лепо звучи то да чекања унедоглед више неће бити, а како ће све функционисати у пракси, 
тек остаје да се види јер су послодавци увек до сада успевали да изиграју закон. Хоће ли сада, 
уместо преко рачуна, пословати у кешу па ћемо имати паре у коферима и појачан посао за 
разне службе обезбеђења? Да ли ће пре исплате зарада намерно празнити рачуне или се 
коначно помирити с тиме да се трошак везан за радну снагу мора измирит? 

Министар Вулин је јуче појаснио како би то требало да функционише 

– Измене Закона о раду увеле су нови институт – обрачунски листић за зараду који има статус 
извршне испаве и који ће допринети да радник може путем суда да наплати зараду коју му 
послодавац није исплатио – изјавио је јуче министар за рад Александар Вулин. – Неће бити 
могуће да послодавац има новца за отплату кредита банци а да неће да плати радника. Он је 
појаснио да на обрачунском листићу јасно пише шта се раднику дугује, односно шта је требало 
да буде исплаћено, па је увођењем тог института омогућено да се избегне мучан и скуп судски 
поступак. 

– Довољно је да то представите надлежном судији, а он је дужан да упари с евиденцијом 
послодавца и то је то. Под условом да послодавац има новца на рачуну – рекао је министар за 
рад. 

На питање ко ће тај поступак у пракси да контролише, Вулин је указао на то да је то ствар 
радника. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-nece-naterati-gazde-da-isplacuju-plate
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– Радник има могућност да добије папир који представља извршну исправу – документ који се 
не доказује, потребно га је само представити надлежном суду. Можете и да то не урадите. То 
је ваша ствар, као што можете и да не тражите плату – истакао је Вулин. 

Министар је рекао да очекује да ће послодавац сада знати да постоји та могућност и када буде 
видео да у судској пракси то функционише, одговорније ће се понашати према раднику и 
његовој заради. 

А шта кажу остали који раде или се баве том проблематиком? 

– Чекамо иновирану а усвојену верзију закона. Али, ако радници стварно добију шансу да се 
сами наплате, то не би требло да буде компликовано. Морају знати порески идентификациони 
број и матични за предузеће где раде, што не би требало да буде проблем. Потом треба да 
следи поступак блокаде а одељење Народне банке Србије, где се то ради код нас, налази се у 
Крагујевцу – објашњава председник Удружења рачуновођа Војводине Јован Беара... 

Д. Вујошевић 
  

(Опширније прочитајте у нашем штампаном издању од  22. јула) 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kako-otpustiti-160000-ljudi 

Како отпустити 160.000 људи? 
 

О томе колико је запослених у јавном сектору вишак нико званичну рачуницу, иза које би 
стала цела Влада Србије, није направио, а још мање се поуздано зна колико људи треба 
отпустити да би се уштедео новац у празној државној каси. 

Такође, не зна се ни када ће почети  рационализација у јавном сектору. Сигурно је само да ће 
отпуштања бити. 

Неке процене кажу да је вишак око 100.000 радника. С друге стране, за сада је најпоузданија 
процена она коју је изнео донедавни министар финансија Лазар Крстић, који је да оставку 
између осталог и због неспремности Владе да отпусти минимум 160.000 запослених из јавног 
сектора од 780.000 колико се процењује да их тренутно ради у државним фирмама, 
институцијама и аганцијама. Он је први предузео кораке да преброји државне упосленике па 
ваљда и најбоље зна где шкрипи и колико. 

Зна се и да ће отпуштања трајати неколико година, као и да би први без посла могли остати 
запослени у државним агенцијама и фондовима, јавним предузећима, општинској 
администрацији, али и радници у неприватизованим друштвеним предузећима. 

– Најпре треба урадити детаљну систематизацију и идентификацију где имамо вишкове – каже 
члан Фискалног савета Никола Алтипармаков. – Оквирно знамо да постоје вишкови наставног 
особља, у администрацији на локалном нивоу, има немедицинског особља у здравству... 
Треба детаљно систематизовати и у наредних неколико година кренути у рационално 
системско отпуштање – поручује он за Б-92. 

Економиста Миладин Ковачевић сматра да је потребна и релокација радних места јер на 
некима недостаје радне снаге. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kako-otpustiti-160000-ljudi
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– Моје мишљење је да се ту уради релокација јер радна снага недостаје. Прерасподеле ће 
уследити, релокације, све мора брзо да се уради јер се консолидација не може одлагати – 
оцењује он. 

Поставља се питање да ли ће бити отпуштени они који би требало или они које нема ко да 
заштити. 

– Треба да на буду удару нерационално запослени. Тешко је то урадити на несистематски 
начин, а ако тако не урадите, проблем ће вам се вратити још већи кроз неколико година – 
сматра Алтипармаков. 

Ковачевић, с друге стране, сматра да је критеријум о томе ко је како запослен мање важан, 
већ да је важнија неопходност самог радног места. 

Просечна зарада у државном сектору је готово 40 одсто виша него у остатку привреде. 
Смањивањем броја државних чиновника умањила би се издвајања из буyета за више стотина 
милиона евра. 

У јавним предузећима у Србији на директорским функцијама је најмање 4.200 људи. Само ЕПС 
има 600 високоплаћених директора. Просечна плата у ЕПС-у је 75.000 динара, што је дупло 
више од зараде просечног радника у Србији, подаци су које је недавно изнео министар 
привреде Душан Вујовић. 

Д. У. 
 

Б 92 

Синдикати траже смену Вулина 
ИЗВОР: Б92 

Београд -- Савез самосталних синдиката Србије и УГС Независност објавили су данас да ће 

покренути оницијативу за смену министра за рад Александра Вулина. 

 Два репрезентативна српска синдиката су у саопштењу навела да је одлуку о покретању 

иницијативе за смену Вулина донео Организациони одбор два синдиката на заједничком 

састанку одржаном данас. 

Одлука је, како се наводи, донета због начина на који је министар Вулин био нагажован у 

усвајању Закона о изменама и допунама Закона о раду.  

 

У отвореном писму свим грађанима Србије, СССС и Незавиност су оценили су да су синдикални 

протести које су организвали поводом измена Закона о раду, 17. јула у Београду, "протекли 

мирно, достојанствено и величанствено".  

 

Истиче се да се и поред у историји незабележене медијске хајке против синдиката, 

синдикалних лидера и огромних притисака на појединце и организације, претњи и уцена, на 
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платоу испред Скупштине Србије окупило, према оцени синдиката, више од 15.000 људи.  

 

Према проценама Министарства унутрашњих послова, на протесту је било 4.200 учесника.  

 

Два највећа синдиката у Србији позвала су грађане да остану будни и да се убудуће придруже 

акцијама које буду организовали и оштро се супротставе не реформама, већ мерама и 

законима који терет кризе пребацују искључиво градјане Србије.  

 

"Наш циљ је заједнички, развијена Србија, нова радна места, и пуна запосленост, тиме и већи 

број чланова синдиката, социјална сигурност, редовне зараде од којих се може живети", 

наводи се у саопштењу. 
 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=07&dd=21&nav_category=11&nav_id=879374 

"Нападају Вулина због привилегија" 
 
ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Покрет социјалиста саопштио је данас да захтев за смену њиховог председника 

Александра Вулина са места министра рада није борба за радничка права. 

  

"Вас не интересују ни радничка права, ни социјална заштита, ни борба за нова радна места. 

Вас интересују само ваша радна места, ваше плате и ваше привилегије",саопштио је Покрет 

социјалиста као одговор Савезу самосталног синдиката Србије (СССС) и Уједњеним 

гранским синдикатима (УГС) Независност који су данас покренули иницијативу за 

Вулинову смену са места министра. 

Одлуку о покетању те инцијативе донео је Организациони одбор две навеће синдикалне 

организације због начина ангажовања министра Вулина у изменама и Закона о раду.  

 

"Налогодавци из Демократске странке, који и пишу ваша саопштења, увек и у свако доба могу 

да покрену питање смене министра Александра Вулина, у парламенту", наводи се у саопштењу 

Покрета социјлиста.  

 

Покрет социјалиста истиче да ће се према новим прописима, репрезентативност синдиката 

доказивати и да "нико неће имати тапију на представљање радника", као и да ниједан 

синдикат неће имати могућност да спречава улазак неког другог синдиката у социјални 

дијалог, "као што је то досада био случај са ова два синдиката".  

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=07&dd=21&nav_category=11&nav_id=879374
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=21&nav_id=879209
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=21&nav_id=879209
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=21&nav_id=879209
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У саопштењу се истиче да руководство С С С С и УГС Независност протеклих година "није 

болела ниједна пљачкашка приватизација" и оптужује их да су годинама били "ушушкани у 

своје привилегије".  

 

"За дванаест година владавине ваших партнера из Демократске странке, када су пљачкашком 

приватизацијом уништене стотине фирми и отпуштено 400.000 радника ви нисте дигли ни 

један штрајк", наводи се у саопштењу Покрета социјалиста који наглашава да ће се са својим 

председником увек залагати за раднике и њихова права. 
 

 

 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/320363/sindikati-pokrecu-inicijativu-za-smenu-aleksandra-vulina.html 

Синдикати покрећу иницијативу за смену 

Александра Вулина 

Савез самосталних синдиката Србије и УГС Независност објавили су данас да ће 

покренути иницијативу за смену министра за рад Александра Вулина. 

 

Два репрезентативна српска синдиката су у саопштењу навела да је одлуку о покретању 

иницијативе за смену Вулина донео Организациони одбор два синдиката на заједничком 

састанку одржаном данас. 

Одлука је, како се наводи, донета због начина на који је министар Вулин био нагажован у 

усвајању Закона о изменама и допунама Закона о раду. 

Прочитајте још : 

Скандал у Позоришту младих: 3000 евра за "Фејсбук софтвер"? 

Резерве крви на минумуму, потребна крв свих крвних група 

Обреновчани ће за десет дана добити новац за обнову кућа 

 

У отвореном писму свим грађанима Србије, СССС и Незавиност су оценили су да су синдикални 

протести које су организвали поводом измена Закона о раду, 17. јула у Београду, "протекли 

мирно, достојанствено и величанствено".  

 

Истиче се да се и поред у историји незабележене медијске хајке против синдиката, 

синдикалних лидера и огромних притисака на појединце и организације, претњи и уцена, на 

платоу испред Скупштине Србије окупило, према оцени синдиката, више од 15.000 људи.  

 

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/320363/sindikati-pokrecu-inicijativu-za-smenu-aleksandra-vulina.html
http://www.pressonline.rs/info/drustvo/320356/skandal-u-pozoristu-mladih-3000-evra-za-fejsbuk-softver.html
http://www.pressonline.rs/info/drustvo/320316/rezerve-krvi-na-minumumu-potrebna-krv-svih-krvnih-grupa.html
http://www.pressonline.rs/info/drustvo/320310/obrenovcani-ce-za-deset-dana-dobiti-novac-za-obnovu-kuca.html
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Према проценама Министарства унутрашњих послова, на протесту је било 4.200 учесника.  

 

Два највећа синдиката у Србији позвала су грађане да остану будни и да се убудуће придруже 

акцијама које буду организовали и оштро се супротставе не реформама, већ мерама и 

законима који терет кризе пребацују искључиво градјане Србије.  

 

"Наш циљ је заједнички, развијена Србија, нова радна места, и пуна запосленост, тиме и 

већи број чланова синдиката, социјална сигурност, редовне зараде од којих се може 

живети", наводи се у саопштењу. 
Извор: Тањуг 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/ropstvo_i_zaborav_.1118.html?news_id=285850 

Ропство и заборав 
АУТОР: АЛЕКСАНДАР РОКНИЋ 

У седмици када је усвојен контроверзни Закон о раду, за који синдикати тврде да ће од 

радника направити робове, бивши премијер и Милошевићев портпарол из времена најжешће 

репресије становника Србије поручује да је „Србија гласала за нови друштвени систем - 

капитализам“ и да без тога нема уласка у Европску унију. Моја прабаба Милунка, која је крила 

хајдуке као млада и коцкала се по кафанама са локалним олошем из забаве, рекла би - Мене 

нико за то није питао, и сочно опсовала на мађарском, који је перфектно говорила. 

Толико би сочно опсовала власт и политичаре због своје мале пензије да бисмо се ми, деца, 
која смо се око ње окупљала у нади да ћемо чути звук непознатог језика, разбежали бестрага. 

Уређене државе као Швајцарска рецимо сваке године имају по четири референдума за 
најразличитија питања која њихове грађане тиште. И Влада им не мења одлуку некаквим 
уредбама, ма колико јој се не допадала. Ми смо крајем 2006. имали референдум о новом 
Уставу Србије и то неуспели, јер су и на томе муљали, па уместо да је трајао један дан, трајао 
је три дана. Док нису навукли довољно гласова. Касније су све незаконитости прогурали кроз 
Уставни суд и ником ништа. Косово је остало у Србији. Као што видимо. 

Али заборав је ђавоља работа, а домаћи политичари очито пате од тешке амнезије. Али добро, 
селективно памћење је овде одувек био специјалитет. Рецимо, Телеком је продат баш у време 
када је држави претио тотални банкрот. Слободан Милошевић је тако навукао неке паре 
распродајом државне имовине. Требало је финансирати ратове на беди становника Србије. То 
је оно што Дачићеви социјалисти упорно покушавају да забораве и забашуре. Као нема везе, 
таква су времена била... У забораву су им здушно помогле све назови демократе од 2000. па 
до данас. Зато и није било лустрације и зато су скоро сви случајеви у којима је држава 
оштећена за милионе евра и пали на суду. 

http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=53514&oglId=3564&mId=231&burl=pressonline.rs&t=1406009863&sc=eac03bb7011cdc95d63bf3b05e479621&dl=1
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=34463&oglId=3801&mId=231&burl=pressonline.rs&t=1406009863&sc=ad80731e077f78a92d194924079103c9&dl=1
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/ropstvo_i_zaborav_.1118.html?news_id=285850
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На страну то што су Милошевићеви социјалисти омогућили данас угледним „бизнисменима“ да 
купе сва већа државна предузећа, јер је циљ био оборити вредност, односно отерати их у 
стечај, а имовину купити будзашто. Тај рецепт су после следиле демократе, јер, гле чуда, 
једини који су имали пара били су баш Милошевићеви тајкуни. Мантра је - потпуно је 
нормално да се сарађује са њима док је за добро партије. Није ни чудо зашто су се ове 24 
спорне приватизације нашле на тапету Европске уније. А тај број спорних приватизација треба 
помножити барем са 50. Јер толико је и било приватизација мањих предузећа које су 
покуповали разни сумњиви типови. 

Да се не лажемо, свака партија је имала или има своје тајкуне. Привлачност политичких 
партија за сумњиве типове одувек је била магнетска. Требало је заштитити новостечено 
богатство, а ко боље то може да уради него мала партија, која се пришљамчила власти или је 
подржава?! И тако гоље, што би рекао Бранко Ћопић, преко ноћи постају ловатори са 
салонским становима у центру Београда, форсирајући либерални капитализам и пушећи скупе 
кубанске цигаре, све изигравајући комунистички отпор суровом капитализму. Гротескно. 

Управо су Милошевић и његови тапшачи, климоглавци и слични подражаваоци говора и 
понашања допринели да се идеја социјализма, базирана на једнакости и истим условима за 
све, искомпромитује и на крају заврши у блату. 

По свему судећи, Дачић нам поручује да ће и у Србији бити уведен исти закон какав је 
усвојила Боливија. Ако нисте знали, Боливија је смањила старосну границу за 
самозапошљавање на 10 година. Дакле, у тој латиноамеричкој држави дозвољен је дечји рад 
све док ови мали радници редовно иду у школу, упркос конвенцијама Уједињених нација које 
забрањују дечји рад и њихову радну експлоатацију. У Србији је ропство забрањено, али 
законима све може да се регулише. Кога је још брига?! 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1654058/Vulin+najavio+dono%C5%A1enje+zakona+o+sin

dikatu.html\ 

Вулин најавио доношење закона о синдикату 

Хајде да донесемо посебан закон који ће се бавити искључиво синдикатом и утврђивати 
њихову репрезентативност, рекао је министар за рад Александар Вулин. 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин најавио је у 
Лазаревцу доношење закона о синдикатима, који би се, како је рекао, бавио утврђивањем 
репрезентативности синдиката, као и закон о штрајку. 

Изјава Александара Вулина 

"Почећемо ускоро са радним групама. Треба да донесемо закон о синдикату и закон о штрајку, 
нешто што бих ја волео да буде кодекс радног законодавства", рекао је Вулин, преноси Тањуг. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1654058/Vulin+najavio+dono%C5%A1enje+zakona+o+sindikatu.html/
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1654058/Vulin+najavio+dono%C5%A1enje+zakona+o+sindikatu.html/
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Министар је указао да измењени Закон о раду, који је парламент усвојио прошле седмице, као 
и сви до сада, садржи много одредби које се суштински не тичу само радног законодавства, 
већ се бави и организацијом синдиката. 

"Хајде да донесемо посебан закон који ће се бавити искључиво синдикатом, који ће 
утврђивати њихову репрезентативност. Сада смо већ направили одређене мере и како ћемо то 
да радимо, с обзиром на то да до сада то није било могуће", навео је Вулин. 

Министар каже да је социјални дијалог можда и најважнији, односно да у социјално-
економском савету треба да седе представници заиста репрезентативних синдиката и 
послодаваца и да они стварно представљају оне за које говоре да их представљају. 

 

http://www.dnevnik.rs/politika/zakoni-o-stecaju-i-o-privatizaciji-do-kraja-jula 

Закони о стечају и о приватизацији до краја јула 
 

Парламент Србије усвојио је последњег дана у протеклој седмици прва два прописа из 
реформског пакета – измене закона о раду и о пензијско-инвалидском осигурању. 

Њиховом доношењу противила се комплетна опозиција, протестовали су синдикати, али као 
што је и најавио премијер Александар Вучић, није се „ни за јоту” одступило од кључних 
решења. Једино што се изашло у сусрет предлогу Олгице Батић (ДХСС) и Борислава 
Стефановића (ДС), који су предложили истовентан амандман па је из Закона о раду избрисана 
било која могућност да трудница добије отказ. 

Новоусвојени закони били су и својеврсни тест за владајућу коалицију, будући да се с великом 
пажњом ишчекивало како ће реаговати СПС због Закона о раду и ПУПС због изједначавања 
старосне границе за пензију мушкараца и жена. Међутим, те странке су притиснуле „зелени 
тастер”, уз поруку да подржавају реформе. Сам лидер социјалиста Ивица Дачић, одговарајући 
на питање зашто СПС подржва измене Закона о раду, поручио је: „Не можемо живети у 
прошлости јер смо ту прошлост променили, гласали смо за нови друштвени систем – 
капитализам, и не можемо са социјалистичким законима и идејама ни у капитализам ни у ЕУ”. 

Премијер Александар Вучић изјавио је  да је „Закон о раду нека врста вододелнице између 
Србије прошлости и Србије будућности”. Додао је да „тај закон и његове суштинске норме 
нико у будућности неће мењати јер знају да је то резултат паметног промишљања, резултат 
онога што је цео свет од нас очекивао”. 

Вучић је рекао да је потребно усвојити још неке реформске законе, попут оног о 
приватизацији, и нагласио да је важно што је то део реформи које треба да доведу до 
стварање бољег инвестиционог амбијента. 

– Закон о раду није донет да неког штити већ да створи најбоље могуће услове за улагање у 
нашу земљу, да послодавци могу остварити профит, да могу плаћати и запошљавати раднике – 
рекао је Вучић „Блицу”. 

http://www.dnevnik.rs/politika/zakoni-o-stecaju-i-o-privatizaciji-do-kraja-jula
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Напоменуо је да је закон о стечају и о приватизацији важан, и указао на то да Влада хоће да 
помогне радницима у фабрикама у реструктурирању. 

– Хоћемо да видимо где ту има посла да би држава помогла – рекао је Вучић. 

А измене закона о стечају и о приватизацији били су једна од тачака разлаза некадашњег 
министра привреде Слободана Радуловића и тадашње владе. Предлоге та два закона је 
министарство које је предводио Радуловић чак било и упутило у скупштинску процедуру, али 
су остали да се „крчкају у фиоци”, дочекавши тако мартовске парламентарне изборе. У складу 
с досадашњом праксом, и они су повучени из процедуре, као сви закони који заостану након 
избора нове владе. 

Усвајање та два закона очекује се најкасније до краја овог месеца. На основу Закона о 
приватизацији из 2001. приватизовано је мање од 2.300 предузећа, а након 13 година има их 
још око 600, од чега је 161 у реструктурирању. 

По речима министра привреде Душана Вујовића, „циљ новог закона о приватизацији је да се 
на ефикасан и фер начин по тржишним условима оконча приватизација државних и 
друштвених фирми до децембра 2016. године”. 

Он је најавио нове моделе продаје фирми и истакао да ниједан од тих модела неће бити 
унапред одабран већ ће се бирати најбоље решење. Вујовић је рекао и да је циљ измена 
Закона о стечају повећање транспарентности, спречавање злоупотреба, отклањање проблема у 
пракси и повећање права поверилаца. У Министарству потврђују да ни новим законом за 
завршетак стечаја није орочен јер зависи од периода наплате и тржишних услова као и свуда у 
свету. У Влади не очекују масовна банкротства и велики број отпуштених радника јер ће, 
кажу, помагати предузећима да нађу стратешког партнера. 

У склопу закона који следе да би се заокружио систем радног права су и они које је јуче 
најавио министар  Александар Вулин, о синдикатима, који би се, како је рекао, бавио 
утврђивањем репрезентативности синдиката, као и закон о штрајку, али ће они ипак сачекати 
јесен. 

Светлана Станковић 
  

Сет медијских закона 
За јавност можда није толико атрактиван, али је у врху агенде не само Владе него и 
приближавања европском законодавству, сет медијских закона који би такође требало да се 
нађу на јулском ванредном заседању парламента. У српској политици око медијских закона су 
се увек ломила копља па је својевремено Александар Вучић сматран за министра у чијем 
мандату је донет најкрући закон о информисању из 1998. Социјалисти Ивице Дачића одбили су 
да на седници Владе 2009. подрже предлог измена  закона за које се залагао тадашњи лидер 
УРС-а Млађан Динкић, уз образложење „да не желе да буду оптужени да раде исто оно што су 
радили у прошлости”. 

У обраћању при формирању Владе, Вучић је „до лета“ најавио и три медијска закона – о јавном 
информисању, о електронским медијима и о јавним сервисима. Како сада ствари стоје, два ће 
се по убрзаној процедури наћи у парламенту већ до краја овог месеца, док ће закон о јавним 
сервисима бити на реду за усвајање нешто касније. Самим тим на чекању ће још бити и одлука 
о укидању ТВ претплате, чије постојање се темељи на важећем Закону о радио-дифузији. 
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На јесен поново преговори са синдикатима и 
послодавцима 
 

Потпредседник Владе и министар за трговину Расим Љајић изјавио је да ће Влада Србије 
од јесени кренути у припрему новог закона о раду. То је зато, каже, јер је актуелним 
изменама тог закона, 

усвојеним у петак у Скупштини Србије, „учињен напредак“, али нису у потпуности испуњене и 
директиве Европске уније. 

Он је додао да ће Влада већ од септембра започети нове разговоре са синдикатима и 
послодавцима да не би опет било критика да је нешто урађено на брзину. Председник Савеза 
самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић у изјави за „Дневник“ оцењује да је „просто 
невероватно“ да разговори о новом закону крећу у септембру. 

– То је само месец након усвајања овог закона! Поставља се питање зашто је онда било 
потребно онолико жестине и хитности у доношењу овог закона – пита се Орбовић. 

Познаваоци прилика у вези с проблематиком радног законодавства у Србији иначе указују на 
то да је актуелним изменама Закон о раду измењен „само допола“, док је друга половина 
остала идентична решењима од пре тридесетак година. 

– Ми хоћемо да радимо нови закон о раду који ће бити свеобухватан јер овај тек усвојени није 
у потпуности усклађен са свим међународним стандардима и не садржи нове конвенције 
Међународне организације рада – рекао је Љајић. 

Он наводи да се те измене неће доносити у журби и да не постоји рок за њихово усвајање од 
месец, два или пет. 

– Али треба на време да идемо у сусрет захтевима ЕУ за усклађивање радног законодавства – 
навео је Љајић. 

Он је такође оценио и да је тек усвојени Закон о раду подстицајан за нове инвеститоре, да он 
никако не смањује права радника и да од критичара тог акта није чуо ниједну конкретну 
замерку, већ да су све оне биле превише уопштене. 

О актуелним изменама Закона о раду преговарало се још од Нове године, а када није успело 
да се дође до компромиса, Влада је саопштила да ће морати да пресече преговоре, што је 
резултирало усвајањем законског решење у петак. Незадовољство појединим одредбама новог 
Закона исказали су и послодавци, али су много веће отпоре пружили синдикати. Они су 
прошле недеље одржали протест против тог закона и најавили да ће наставити да се боре 
против њега. 

В. Чворков 
  

Да смо сами преговарали… 
Љубисав Орбовић наводи да су и начин на који је усвојен нови Закон и најава да ће он на јесен 
бити мењан за њега показатељи колико је Министарство рада у целој ствари „срљало”. Због 
тога, додаје, сада имамо тензије у јавности и протесте радника на улицама. 
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– Мислим да смо били веома близу договора. Заправо сам сигуран у то да бисмо, да су 
преговарали само синдикати и послодавци, до компромиса и дошли – каже Орбовић. 

БЕТА 

http://www.naslovi.net/2014-07-21/beta/sindikati-traze-smenu-ministra-za-rad/10925362 

Синдикати траже смену министра за рад 
   

Бета  

БЕОГРАД, 21. јула 2014. (Бета) - Два репрезентативна синдиката, Савез самосталних синдиката 
Србије (С С С С) и Уједињени грански синдикати (УГС) Независност, покренули су у понедељак 
инцијативу за смену министра за рад Србије Александра Вулина. 
 
Одлуку о покретању те инцијативе донео је Организациони одбор две навеће синдикалне 
организације због начина ангажовања министра Вулина у изменама и Закона о раду, наводи се 
у заједничком саопштењу. 
 
У отвореном писму свим градјанима Србије, С С С С и Незавиност су оценили су да су 
синдикални протести које су организвали поводом измена Закона о раду, 17. јула у Београду, 
"протекли мирно, достојанствено и величанствено". 
 
Истиче се да се и поред у историји незабележене медијске хајке против синдиката, 
синдикалних лидера и огромних притисака на појединце и организације, претњи и уцена, на 
платоу испред Скупштине Србије окупило, према оцени синдиката, више од 15.000 људи. 
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