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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1655940/Sindikati+podneli+prijavu+protiv+Vulina.html 

Синдикати поднели пријаву против Вулина 

Два репрезентативна синдиката, Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени 
грански синдикати “Независност”, поднели су Тужилаштву кривичну пријаву против 
министра за рад Александра Вулина због злоупотребе службеног положаја и несавесног 
рада. 

У пријави, која је достављена и медијима, наводи се да министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Александар Вулин као председник Радне групе за припрему 
Нацрта закона о изменама и допунама Закона о раду, није омогућио том телу да утврди нацрт 
закона, већ га је сам утврдио, преноси Бета. 

Лидери два синдиката, Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак, као потписници кривичне 
пријаве, наводе да је министар Вулин довео у заблуду јавност о ставовима Синдиката на текст 
Нацрта закона о изменама и допунама Закона о раду, односно онемогућио синдикате да 
упознају јавност са лошим решењима, који ће за последицу имати смањивање стечених права 
запослених, наводи се у саопштењу синдиката. 

Истичу да је Вулин прекорачио границе свог овлашћења невршењем своје дужности. 

По пријави синдиката, Вулин је, пре достављања предлога Влади, поред тога што је сам 
утврдио Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о раду, сам извршио измену и допуну 
чланова тада важећег Закона о раду, који нису били тема расправе Радне групе. 

Додаје се и да је Вулин онемогућио јавну расправу о изменама Закона о раду и Закона о 
пензијском и инвалидском осигурању, што је био дужан да омогући као ресорни министар, јер 
се, како је наведено, радило о изменама и допунама којима се битно мењају решења из 
постојећих закона. 

У пријави синдикати наводе да је Вулин злоупотребио службени положај и приликом 
достављања Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању Влади Србије, јер није формирао радну групу и није омогућио социјалним 
партнерима да дају своја мишљења, предлоге, примедбе и сугестије. 

Синдикати су у пријави навели и да Вулин није ни коначан текст Нацрта тог закона упутио на 
мишљење Социјално-економском савету, већ га је директно дао у процедуру на усвајање. 
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BETA 

http://www.naslovi.net/2014-07-23/beta/dva-sindikata-podnela-krivicnu-prijavu-protiv-vulina/10954790 

Два синдиката поднела кривичну пријаву против 
Вулина 

Бета  

БЕОГРАД, 23. јула 2014. (Бета) - Два репрезентативна синдиката - Савез самосталних 
синдиката Србије (С С С С) и Уједињени грански синдикати (УГС) Независност поднели су у 
среду тужилаштву кривичну пријаву против министра за рад и запошљавање Александра 
Вулина због злоупотребе службеног положаја и несавесног рада. 
 
У пријави, која је достављена и медијима, наводи се да Вулин, као председник Радне групе за 
припрему Нацрта закона о изменама и допунама Закона о раду, није омогућио том телу да 
утврди нацрт закона, већ га је сам утврдио. 
 
"Тиме је Вулин довео у заблуду јавност о ставовима синдиката на текст Нацрта Закона о 
изменама и допунама Закона о раду, односно онемогућио синдикате да упознају јавност с 
лошим решењима, који ће имати за последицу, смањивање стечених права запослених", пише 
у саопштењу. 
 
Истакнуто је да је Вулин "прекорачио границе свог овлашћења, невршењем своје дужности". 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:502141-Svaki-treci-prima-samo-minimalac 

Сваки трећи прима само минималац 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  

Гарантована цена рада трећу годину остала на нивоу од 20.000 динара месечно. Дно 

европске лествице: Румунија и Бугарска наши репери 

 
НАЈНИЖА гарантована зарада у Србији једнака је половини просечне плате у Републици и, 
према рачуници синдиката, прима је готово трећина запослених. Већ трећу годину заредом 
износ минималца није промењен и важиће, како је Влада недавно одлучила, сигурно до краја 
године. Гарантовани износ је на дну европске лествице и са цифром од 115 динара по часу 
радник ће, са просечних 176 радних сати месечно, зарадити тек око 20.000 динара. 

http://www.naslovi.net/2014-07-23/beta/dva-sindikata-podnela-krivicnu-prijavu-protiv-vulina/10954790
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:502141-Svaki-treci-prima-samo-minimalac
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Вишемесечна натезања синдиката и послодаваца нису уродила плодом, а на крају је држава 
пресекла и продужила рок већ важећем минималцу. Представници радничких удружења 
тражили су 130 динара по сату, али овај захтев није прихваћен. 

- Не остаје нам ништа друго него да социјално делујемо, а одлука Владе је очекивана с 
обзиром на опредељење да мора да се штеди - каже Небојша Атанацковић, председник Уније 
послодаваца Србије. - Најнижа плата мора да се ограничи законом, јер се у буџетским 
фирмама и многим јавним предузећима она множи са одређеним коефицијентом, па ће, 
уколико се повећа минималац за пет одсто, издвајање из буџета бити веће за исти тај 
постотак. Не постоји новац који настаје тек тако, већ је за то потребна већа производња или 
зајмови. Ниво плата и друштвеног стандарда који смо имали до сада произлазио је само из 
великог минуса у буџету. 

БЕЗ НАЈНИЖЕГ ИЗНОСАУ МНОГИМ развијеним земљама не постоји утврђена минимална цена 
рада, већ је радник сам уговара са послодавцем. Таква је пракса у скандинавским земљама, 
Шведској, Данској и Финској. У Немачкој је минималац тек недавно уведен. 

Он објашњава да је наш бруто друштвени производ (БДП) по „глави“ становника, односно 
приход који свако од нас појединачно створи, нижи него у Румунији и Бугарској. Минималци су 
нам, међутим, готово исти и у овом тренутку није срамота поредити се са њима. 

- Наш БДП је, нажалост, на европском дну, тачније на нивоу од пре две и по деценије - каже 
Атанацковић. - Морамо да схватимо да су нам навике европске, а привреда афричка. Многе 
европске државе, попут Чешке, Словачке су пре 20 година биле испод нас, ми смо остали ту 
где смо, а они су на стотине корака испред нас. За поређење је довољан податак да је 1990. 
године у Београду било 242.000 индустријских радника, а данас их је свега 12.500, што значи, 
да индустрију практично и немамо. 

БАР 35.000 ДИНАРАИВИЦА Цветановић из Конфедерације слободних синдиката објашњава да 
би најнижи гарантовани износ требало да буде 70 одсто од просечне зараде, што је у овом 
тренутку око 35.000 динара, али је свестан да држава то не би могла да поднесе. 

За Ивицу Цветановића из Конфедерације слободних синдиката Србије најважније је да 
послодавци поштују закон и да се минималац исплаћује само за најједноставнији рад. 

- Пракса у Србији је, нажалост, другачија - каже наш саговорник. - Послодавце нико не 
контролише и они сваки рад плаћају као најпростији. Требало би појачати инспекцијски надзор 
и увести ред у овој области. Тако би знали који рад се колико плаћа. Поента је да минималац 
буде само изузетак, а не правило. 

Уколико вредност минималца падне испод 70 одсто од минималне потрошачке корпе, српски 
синдикати предлажу да се аутоматски коригује тај износ одлуком Владе. Они сматрају и да за 
текућу годину он не може бити нижа од минималне цене рада за претходну. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/orbovic_vulin_bi_da_sindikate_disciplinuje_.4.html?news_id=285961 

УГС „Независност“ и Самостални синдикат против доношења закона о синдикатима 

Орбовић: Вулин би да синдикате дисциплинује 

АУТОР: М. Р. МИЛЕНКОВИЋ 

Београд - Иако је прошле недеље донет Закон о раду, који се осим радним законодавством 
бави и организацијом синдиката, Александар Вулин, министар рада, већ предлаже доношење 
посебног закона о синдикату који ће утврђивати синдикалну репрезентативност. Најављујући и 
формирање радне групе за израду овог закона, министар Вулин појашњава 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. 
Оваква министрова идеја поново је поделила синдикате. И док Слога и АСНС сматрају да је 
закон потребан, два репрезентативна, УГС Независност и Самостални синдикат, подсећају да 
су све активности тих организација већ регулисане новим Законом о раду и да је Вулинова 
намера да додатно ограничи права и утицај синдиката. 

- Закон о синдикатима је потпуно непотребан, јер је четвртина Закона о раду посвећена 
детаљном уређењу синдиката, што нигде у свету не постоји. Шта ће нам закон о синдикатима, 
да би се још мало расипале наше паре? Као разлог за доношење закона спомиње се 
регулисање репрезентативности, али и сада синдикати не региструју сами себе, већ то чини 
надлежно министарство. Када би то министарство тражило испуњавање свих пет прописаних 
услова, већина синдиката би се угасила у немогућности да испуни те услове. Овако, 
министарство тражи само испуњавање петог услова, а то је постојање одређеног броја 
чланова, али не и независност синдиката од политике и финансирање од чланарине - каже 
Бранислав Чанак, председник УГС Независност, и додаје да је његов синдикат до сада имао 
петнаестак предлога за уређење синдикалног простора. Један од најважнијих је да се само 
установи репрезентативност централе и гранских синдиката који би издавали лиценце и 
одговарали за понашање синдиката по предузећима и установама. 

Сличан став има и Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката, који такође 
тврди да је закон о синдикатима непотребан. Он упозорава да такав закон неће бити донет уз 
помоћ ВССС, као и да ће овај синдикат одговорити на сваку одлуку Владе. 

- Министар рада има потребе да сваки дан буде активан и у складу са манирима странке којој 
је некада припадао, има амбицију и да синдикате стави под сопствену капу, да им ограничи 
моћ и утицај. О плановима министра рада обавестићемо ових дана потпредседника светске 
организације рада, али и председника највећег немачког синдиката, јер ово што се сада 
дешава је потпуно обесправљивање синдиката, али и радника - каже Орбовић. 

На констатацију да, ипак, има синдикалних централа које сматрају да је доношење закона 
добра идеја, Орбовић напомиње да је реч о минорним синдикатима који покушавају да се 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/orbovic_vulin_bi_da_sindikate_disciplinuje_.4.html?news_id=285961
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додворе министру, зарад ситних интереса, а да министар, који је у сукобу са две највеће 
синдикалне централе, има потребу да покаже да иза себе има радничке организације. 

Удружени синдикати Србије „Слога“ подржавају најављено доношење закона којим би се 
„коначно“ уредило питање репрезентативности, што је камен спотицања у сарадњи синдиката. 

- Закон мора да буде плод договора свих садашњих синдикалних централа, државе и уз 
посредовање Међународне организације рада - наводе у том синдикату и додају да закон мора 
бити уређен према најбољим европским стандардима и треба да понуди нови почетак уређења 
индустријских односа и трипартитног преговарања у условима капитализма и уз све заштитне 
гаранције државних институција. „Слога“ оцењује да је последњи доказ општег синдикалног 
пораза усвајање измена Закона о раду и немоћ синдиката да се на један озбиљан и квалитетан 
начин супротставе притиску крупног капитала. 

Ранка Савић, председница АСНС, подсећа да је слична иницијатива постојала 2002. године, 
али да тај предлог закона о синдикатима никада није дошао на дневни ред. 

- Добро је да буде донет такав закон, али није добро да о томе одлучује само министар, већ да 
у радну групу за његово доношење морају бити укључени представници свих синдиката. То би 
био лекс специјалис за синдикате који би коначно одредио начин регистрације и 
репрезентативности радничких удружења - каже Савићева. 

На питање није ли мало чудно што иницијатива за доношење закона долази након што су два 
синдиката изашла из Социјално-економског савета и након што су се успротивила доношењу 
Закона о раду, Савићева каже да је то сигурно последица, али да је чињеница да „синдикална 
сцена и Социјално-економски савет ништа не ваљају“. „Зато, без обзира на повод, поздрављам 
иницијативу за уређење синдикалне сцене“, каже Савићева. 

Кривична пријава против Вулина 

Два репрезентативна синдиката - Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански 
синдикати Независност поднели су јуче Тужилаштву кривичну пријаву против министра за рад 
Александра Вулина. У образложењу поднеска наводи се да је кривична пријава против 
министра поднета „због основане сумње да је учинио кривично дело злоупотребе положаја“. 
Синдикати тврде да министар „није омогућио Радној групи да утврди Нацрт закона о изменама 
и допунама Закона о раду, већ да га је сам утврдио и да је на тај начин онемогућио синдикате 
да упознају јавност са лошим решењима“. 

Закон о раду уређује репрезентативност 

Репрезентативност синдиката већ је уређена Законом о раду. Предвиђено је постојање одбора 
за утврђивање репрезентативности синдиката који одлучује о поднетим захтевима. Закон о 
синдикатима ће прописивати услове који мора да се испуне да би се синдикат сматрао 
репрезентативним. 

 

 

 



7 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bolje_dijalog_nego_blokada_saobracajnica.4.html?news_id=285955 

Синдикати у крагујевачком Аутосаобраћају траже хитан састанак са министром Душаном 

Вујовићем 

Боље дијалог него блокада саобраћајница 

АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Два синдиката у крагујевачком Аутосаобраћају (АС), Самостални и УГС 

„Независност“, покушавајући да спрече реализацију, како сматрају, штетног уговора о 

кооперацији те фирме са Аутопревозом „Јањушевић“ из Прибоја, затражили су јуче хитан 

састанак са министром привреде Душаном Вујовићем и надлежнима у Агенцији за 

приватизацију. 
Они су у допису Министарству и Агенцији упозорили да је уговор који је са прибојским 
предузећем потписао директор „АС-а“ у оставци Мирослав Петровић штетан за запослене као и 
да би „угрозио могућност успешне приватизације Аутосаобраћаја“. 

- Захтевамо хитан састанак са надлежнима и упозоравамо да се 22. јула 101 од укупно 158 
запослених својим потписом успротивио реализацији уговора о пословно-техничкој сарадњи и 
кооперацији са фирмом Аутопревоз „Јањушевић“. Сматрамо да је зарад избегавања 
социјалних тензија, нових блокада путева и пруга, неопходно да се што пре састанемо и да 
дијалогом покушамо да нађемо решење - наводе два синдиката у заједничком обраћању 
министру Душану Вујовићу и Агенцији за приватизацији. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/biznis_i_ljudska_prava_.1118.html?news_id=285937 

Бизнис и људска права 

АУТОР: НЕВЕНА ДИЧИЋ КОСТИЋ 

Мукотрпно усвајање Закона о раду показало је поново колико каскамо, заокупљени темама 

које су у свету већ одавно превазиђене. Нажалост, опет су потпуно занемарени неки новији 

концепти који би могли да растерете тензије, олакшају комуникацију и мир између 

послодаваца и запослених, а државу поставе на праву позицију правног стражара. 

У Србији је већ добро познат и модеран концепт друштвене одговорности, а компаније желе да 
буду препознатљиве у заједници. Ипак, друштвено одговорно пословање не значи увек и 
поштовање људских права. Оне то, што је сасвим у реду, раде из профитних разлога, иако су 
ефекти често друштвено корисни. Корпоративна филантропија своди се на појединачне 
иницијативе, које се предузимају селективно и не искупљују компаније за евентуално 
изазивање или посредно учешће у тешким несрећама, које су широм света доводиле до смрти 
људи, уништења екосистема и других последица. Осим тога, она не доприноси нужно развоју 
бизниса у правцу који води ка његовом дугорочном успеху и доноси добро заједници у којој 
послује. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bolje_dijalog_nego_blokada_saobracajnica.4.html?news_id=285955
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/pravo_danas/biznis_i_ljudska_prava_.1118.html?news_id=285937
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Концепт Људска права и бизнис, релативно нов у свету, сасвим нов у Србији, обавезује на 
поштовање људских права мала и средња предузећа и мултинационалне компаније, где год да 
послују. Обавезе које успоставља за компаније и државе не зависе искључиво од националних 
законодавстава, способности државе да привредним субјектима наметне њихово поштовање 
или спремности мултинационалних компанија да у свим деловима света послују у складу са 
истим стандардима. Овај концепт, развијен кроз оквир „заштити, поштуј, отклони“ из УН 
Руководећих начела о бизнису и људским правима, дефинише обавезе државе да пружи 
заштиту од кршења људских права од стране компанија, обавезе компанија да поштују људска 
права и приступ ефикасним правним лековима за жртве кршења људских права. 

Велике компаније дужне су да послују не само у складу са законима већ и својим глобалним 
политикама, па неке од њих користе могућност да унапређују стандарде заштите људских 
права, а неке не. Исто је, или мало горе, и у Србији. Овде додатни клинч настаје у сусрету 
малих и средњих предузећа, која се боре за опстанак, и радника, који због тога постају 
колатерална штета тржишне утакмице без правила и енормне незапослености. 

У томе лежи највећа одговорност државе - да створи услове у којима ће бизнис моћи да 
опстане само ако послује у оквирима закона и међународних стандарда. То тражи адекватан 
законски оквир, пореску политику али и ефикасан судски систем који ће бранити жртве и 
послодавце који желе да послују у оквиру закона од нефер конкуренције. 

Ипак, најједноставније речено, да би се људска права у свету бизниса поштовала, мора да 
постоји бизнис. У тешкој економској ситуацији, Србија хронично балансира на ивици банкрота, 
бизниси се боре за опстанак на тржишту, а држава за инвестиције. У Србији у сиву зону беже 
они који желе додатни профит, али и они који желе да опстану да тржишту. Људска права је у 
сивој зони немогуће заштити. Овакав оквир ствара идеалан полигон за кршење људских права 
и заобилажење стандарда доброг пословања. 

Можда делује да је за разговор о новим концептима прерано. Грешка, супротно је. Можемо да 
пробамо нови приступ или да наставимо инерцијом. Ако све остане исто, исти ће бити и 
резултат. И за бизнис, и за грађане и њихова права. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/482665/Nenadic-Motivisati-strucnjake-da-vode-javna-preduzeca 

Ненадић: Мотивисати стручњаке да воде јавна 
предузећа 

Тањуг  

Извршни директор Транспарентности Србија Немања Ненадић изјавио је, поводом најављене 

смене директора многих јавних предузећа, да не би било добро да се тај процес заврши само 

именовањем врš илаца дуž ности, како то, приметио је, обично бива, већ да влада треба да 

мотивиš е стручњаке да дођу на чело тих предузећа. 

Ненадић је у изјави за Тањуг рекао да јавна предузећа не треба дуго дрž ати у "вд стању", јер 

су вршиоци дужности "подложни утицајима оних од којих зависе на дневном нивоу". 

 

Зато би, према његовим речима, приоритет требало да буде да се окончају конкурси, који су 

већ расписани, мада многи нису расписани у предвиђеном року до 30. јуна 2013. године. 

 

"Дакле, следи нам окончање конкурса који су били започети, где су се кандидати јављали и 

кад се те ствари заврше онда је нови приоритет контрола учинка. Контрола мора да се ради 

без обзира на то из које су странке директори, да ли су нестраначки или да ли су се о њима 

појавиле неке информације у медијима", поручује Ненадић. 

 

Он наглашава да код нас нема неопходне системске контроле рада директора, већ у најбољем 

случају имамо "нешто што је њена лоша замена, а то је контрола по страначкој линији". 

 

"Зато и смене у јавним предузећима уследе када неко ради тако да то шкоди угледу странке, 

уместо да имамо нешто што би била државна контрола и где је влада обавезна да разматра и 

планове рада и извештаје о учинку", каже Ненадић. 

 

Говорећи о конкурсима, он каже да је код нас прво питање да ли ће се уопште на њих јављати 

људи који немају партијску залеђину. 

 

"Чини ми се да је досадашње искуство у том погледу лоше, јер се мало људи јавља на 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/482665/Nenadic-Motivisati-strucnjake-da-vode-javna-preduzeca
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конкурсе. То је зато што се унапред зна коме ће шта да припадне тамо где постоје коалиције. 

Ако се мало људи јави, а имају унапред сигнал да могу бити изабрани, онда конкурс губи 

смисао", указује Ненадић. 

 

Он сматра да би премијер Александар Вучић и Влада Србије, уколико желе да промене ово 

стање, морали да учине све што је у њиховој моћи да увере потенцијалне кандидате да треба 

да се јаве на конкурс у што већем броју. 

 

"За сада стручњаци немају много разлога да верују да ће конкурси бити непристрасни, имајући 

у виду законску могућност да влада, након што комисија предложи три најбоља кандидата, 

одабере било кога од њих по сопственом нахођењу или да не одабере ниједног. Потребан је 

велики труд да се кандидати убеде да се јаве и да се кроз конкуренцију дође до неког доброг 

разултата, који би омогућио смањење непримереног партијског утицаја на рад јавних 

предузећа", закључује Ненадић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/482662/Fabrika-Aha-Mura-Prvi-maj-moli-Vucica-za-pomoc 

Фабрика Аха Мура Први мај моли Вучића за 
помоћ 

Бета  

Директорка пиротске фабрике АХА Мура Први мај Миша Флегар, председник општине Пирот 

Владан Васић и представници два фабричка синдиката упутили су данас заједнички апел 

премијеру Србије Александру Вучићу и министру привреде Душану Вујовићу за хитну помоћ у 

решавању судбине те фабрике. 

Апел је упућен након стечаја матичне фабрике АХА Мура из словеначке Мурске Соботе, а 

премијер и министар су позвани и да посете пиротску фабрику. 

  

У апелу се подсећа да је криза настала оног тренутка када је постало јасно да бивша власница 

неће моћи да испоштује уговорене обавезе око инвестиција и када је због великих проблема и 

презадужености у матичној фирми у Словенији отворен стечајни поступак. 

  

"С обзиром да смо уверени да ова фирма има будућност и да може добро и успешно да ради, а 

због неиспуњених обавеза од стране бивше власнице то није могла да покаже, апелујемо да се 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/482662/Fabrika-Aha-Mura-Prvi-maj-moli-Vucica-za-pomoc
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фабрици пружи шанса. Молимо вас да у циљу очувања текстилне производње у Пироту и 1.300 

радних места, ступите у контакт са стечајним управником из Словеније и Влада преузме 

стопостотно власниство над фирмом", наводи се у писму. 

  

Наводи се да би то омогућило уговарање нових послова, као и наставак производње за 

компанију Хуго Босс. 

  

"Присуство једне овакве компаније и бренда у Пироту и Србији је од непроцењивог значаја за 

реноме наше привреде и стварање добре пословне климе у земљи", пише у апелу. 

  

Наглашено је да би се уз такве предуслове и уз мимимум инвестиција у производну опрему, уз 

бољу организацију производње, врло брзо показала одрживост предузећа коме не би биле 

потребне никакве субвенције из буџета. 

  

"Такву фирму би у погодном моменту било могуће продати неком новом, правом и озбиљном 

инвеститору из текстине бранше. У супротном, због огромних проблема које радници и 

руководство нису створили, већ су разлог лоше приватизације, неминовно ће врло брзо доћи 

до гашења фирме и радних места. То би био велики губитак за опстину, Округ и државу", 

наводи се у апелу. 

  

Подсећа се да би дошло и до повећања стопе незапослености у општини, са 7.476 на 8.804 

незапослених лица. 

  

"Негативно би се одразило и на рад мале привреде и предузетништва, опшина би имала мање 

приходе на годишњем нивоу по разним основама око 50 милиона динара, док би дрзава мање 

приходовала око 230 милиона динара", наводи се поред осталог у апелу и додаје да би држава 

и за раднике који би остали без посла морала да издвоји око три милона евра преко 

Националне службе за запошљавање. 

  

Пре две године три производне хале Првог маја купила је словеначко-енглеска фирма АХА 

група за 2,1 милион евра и од државе добила субвенције у износу од 6,64 милиона евра. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/482562/Udovicki-Bez-radikalnih-rezova--grcki-scenario-u-Srbiji 

Удовички: Без радикалних резова - грчки 
сценарио у Србији 

Бета  

Србију чека "грчки сценарио", ако не направи радикалне промене у свим секторима до краја 

године, изјавила је данас министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички. 

- Мораће да мало боли да не би касније много више болело. А шта је то много више - па 

погледајмо Грчку - казала је она новинарима у Београду. 

  

Како је објаснила, "грчки сценарио" је када држава није у стању да финансира дугове, а дуг је 

толики да читава земља ради само да би платила камате које све више расту. 

  

- Ми као грађани морамо да разумемо да нешто што је добро, неће доћи тако што нам неко 

даје - рекла је она. 

  

Удовички је нагласила да су раније владе попуштале под притиском и очекивањима да им неко 

нешто да, и тако довеле Србију до тога да има највећи буџетски дефицит у Европи, а спољни 

дуг се удвостручи и настави да расте "муњевитом брзином". 

  

Како је указала, до радикалних промена мора да дође до краја године, јер у супротном Србија 

неће имати поверење донатора, глобалних финансијера, пре свега Међународног монетарног 

фонда с којим Србија мора да склопи аранжман. 

  

На питање новинара о смењивању руководстава јавних предузећа, она је навела да ће бити 

конкурса, али се чланови Владе још договарају око тога. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/482562/Udovicki-Bez-radikalnih-rezova--grcki-scenario-u-Srbiji
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/482496/U-Srbiji-770000-nezaposlenih-broj-neznatno-opada 

У Србији 770.000 незапослених, број незнатно 
опада 

Бета  

Национална служба за запошљавање (НЗС) на евиденцији има 770.000 незапослених и тај број 

незнатно опада - рекао је данас директор НСЗ Зоран Мартиновић. 

НСЗ: На посао чека 770.000 грађана 

- Највише је незапослених младих и старијих од 50 година - казао је Мартиновић за Радио-

телевизију Србије. 

  

У Србији је стопа незапослености између 20 и 21 одсто, и стагнира од октобра прошле године 

што је позитивно, имајући у виду да је 2012. порасла за 26 одсто, рекао је Мартиновић. 

  

Он је потврдио да је стопа незапослености у Србији двоструко виша него у земљама Европске 

уније, али је оценио да је Србија "на добром путу да се избори с тим". 

  

Мартиновић је рекао да ће нови Закон о раду почети да даје ефекте идуће године тиме што ће 

олакшати запошљавање. 

  

- Сам закон не може да буде разлог за отпуштање, већ то може бити смањена привредна 

активност, недостатак посла. Послодавци у сваком тренутку могу на законит начин да се реше 

вишкова који ће сада имати шансе да нађу други посао, јер послодавци неће имати сметње као 

пре - казао је он. 

  

Мартиновић је казао да је НЗС за ову годину добила 200 милиона динара, од чега 540.000 за 

запошљавање особа са инвалидитетом. 

  

Упитан о пореском дугу НСЗ од 96 милиона динара, Мартиновић је рекао да је тај дуг већ 

смањен за 53 милиона, а настао је због тога што су неке филијале НСЗ двапут подносиле 

пореске пријаве. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/482496/U-Srbiji-770000-nezaposlenih-broj-neznatno-opada
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/482681/Pokret-socijalista-Dolazi-vreme-borbe-za-svako-radno-mesto 

Покрет социјалиста: Долази време борбе за 
свако радно место 

Тањуг  

Покрет социјалиста поручио је данас председницима УГС "Независност" и Савеза самосталних 

синдиката Србије, Браниславу Чанку и Љубисаву Орбовићу, да долази време борбе за свако 

радно место и да ће морати да се брину за сваког радника. 

Како се наводи у саопштењу Покрета социјалиста, та странка је од оснивања изабрала борбу, а 

министар рада Александар Вулин у тој борби, како се наводи, не корача ради привилегија и с 

привилегованима. 

 

"Господо привилеговани 'заштитници радника', све ове године нисмо очекивали да ћете 

поднети кривичну пријаву против чланова жутог картела због пљачкашке приватизације 

Србије, али смо очекивали да поднесете кривичну пријаву против министра Вулина, јер се 

залаже за укрупњивање синдиката, за правично утврђивање репрезентативности и за умањење 

привилегија синдикалним лидерима", наводи се у саопштењу Покрерта социјалиста. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/482736/Inspekcija-u-Granit-pescar-gde-78-radnika-strajkuje 

Инспекција у "Гранит пешчар", где 78 радника 
штрајкује 

Тањуг  

Инспекторат за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања извршио 

је данас ванредни инспекцијски надзор у Грађевинском предузећу ''Гранит - пешчар'' А.Д. у 

којем запослени штрајкују од 1. јула ове године због неисплаћених зарада. 

Како се наводи у саопштењу тог министарства, инспекцијски надзор извршен је у области 

радних односа и безбедности и здравља на раду у три радне јединице - РЈ "Силиколор", 

''Кречњак'' и ''Технички камен''. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/482681/Pokret-socijalista-Dolazi-vreme-borbe-za-svako-radno-mesto
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/482736/Inspekcija-u-Granit-pescar-gde-78-radnika-strajkuje
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Од укупно 190 запослених, штрајкује 78, а један од разлога за штрајк су неисплаћене зараде, 

односно накнаде зараде за март, април и мај 2014, саопштило је Министарство рада. 

 

Утврђене неправилности се односе на неисплаћене зараде за мај и јун 2014, недостављање 

обрачунских листића за зараде од августа 2013, незакључивање анекса уговора са 

запосленима о увођењу минималне зараде, иако се она исплаћује од децембра 2012, 

прековремени рад, као и неуплаћивање доприноса за обавезно социјално осигурање. 

 

У области безбедности и здравља на раду, утврђено је да, између осталог, новозапослени нису 

оспособљени за безбедан и здрав рад, да немају адекватну опрему за безбедан рад, нису 

обавили прописане - претходне лекарске прегледе. 

 

Инспектори рада су изрекли једну забрану рада на радном месту, донели два решења о 

отклањању недостатака и поднеће два захтева за покретање прекршајног поступка због 

неисплате зарада, као и због запошљавања три особе у току штрајка. 

 

Инспектор рада је донео решење са налогом да све стране наставе преговоре како би се 

настали спор споразумно решио. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/482605/Sindikati-podneli-krivicnu-prijavu-protiv-Vulina-zbog-Zakona-o-radu 

Синдикати поднели кривичну пријаву против 
Вулина због Закона о раду 

ФоНет  

Београд - Два репрезентативна синдиката - Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени 

грански синдикати Независност, саопштили су данас да су поднели кривичну пријаву против 

министра за рад Александра Вулина због, како је наведено, злоупотребе положаја одговорног 

лица. 

У својству председника Радне групе за измене Закона о раду, Вулин није тој радној групи 

омогућио да утврди нацрт закона, већ је то учинио сам, прекорачивши границе својих 

овлашћења, пише у саопштењу синдиката. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/482605/Sindikati-podneli-krivicnu-prijavu-protiv-Vulina-zbog-Zakona-o-radu
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На тај начин, како је наведено, Вулин је довео у заблуду јавност о ставовима синдиката о 

нацрту измена Закона о раду и онемогућио синдикате да јавност упознају са лошим решењима 

у том закону којима се смањују права запослених, наводи се у саопштењу. 

  

Вулин је, како тврде синдикати, онемогућио и јавну расправу о изменама Закона о раду и 

Закона о пензијском и инвалидском осигурању. 

  

Синдикати наводе и да је Вулин, пре достављања нацрта закона Влади Србије, правио измену 

и допуну чланова тада важећег Закона о раду, који нису били тема расправе Радне групе. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/482745/Smene-u-javnim-preduzecima--na-sednici-Vlade-28-jula 

Смене у јавним предузећима на седници Владе 
28. јула 

И. А.  

Влада Србије заседаће у Нишу 28. јула у згради Бановине, поводом обележавања 100 година 

од почетка Првог светског рата, потврдио је „Блицу“ градоначелник Ниша Зоран Перишић. 

Домаћин: Зоран Перишић, градоначелник Ниша 

- Управо сам завршио коначне преговоре тим поводом и дефинитивно је одређен датум. 

Проверили смо детаље и припреме теку по плану, а према информацијама које имам, биће и 

преноса уживо - рекао је Перишић. 

 

Према незваничним информацијама, осим свечарског дела, седница ће имати и радни 

карактер, када се очекује смена појединих директора јавних предузећа. Смењивање 

директора јавних предузећа до краја августа најавио је премијер Александар Вучић у недавном 

интервјуу за “Блиц” 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/482745/Smene-u-javnim-preduzecima--na-sednici-Vlade-28-jula
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Mencinger-Vucicu-uspori.sr.html 

Менцингер: Вучићу успори!!! 

Јоже Менцингер, познати словеначки економиста, посаветовао је, у интервјуу Радио Слободној 

Европи, премијера Вучића да не примењује шок терапију 

Словеначки економиста Јоже Менцингер посаветовао је, у интервјуу Радио Слободној Европи, 
Александра Вучића да не примењује шок терапију, већ да мало „успори”. Он сам је за 
постепене промене и због тога је напустио прву словеначку владу, јер се сукобио са шок 
терапистима. По њему структурне реформе не значе ништа друго до смањивање социјалних 
права. 

Ако послодавац апсолутно не може отпустити радника, то је погрешно, али опет, не можемо 
раднике свести на ниво репродукционог материјала. То је циљ тих закона. Да радник нема 
никаква права. Сва су права на страни капитала, а никаква на страни рада. Не можеш створити 
систем у којем важи правило: један евро – један глас. Правило је: један човек – један глас. 
Потребан је систем у којем је заштићена и једна и друга страна. Ако то напустиш и кажеш да 
ће све овисити о тржишту, то не иде. Показује се, да је у свим земљама, које су више 
либералне, незапосленост већа – наводи Менцингер. 

Њему се чини да је Влада Србије, због велике (изборне) победе, ипак релативно арогантна, па 
мисли да је то једноставно, али ће се брзо показати да није. „Знам да прима велике похвале 
од неких комесара који долазе из ЕУ, да је на правом путу. Можда је тај европски пут, барем 
досадашњи, који је подржавала досадашња Комисија, ипак погрешан пут.” 

Ни програм (наше) владе га није импресионирао. „Чини ми се доста неконзистентан. С једне 
стране обећава субвенције, а с друге стране снижење пореза. Ако имаш субвенције, мораш 
негде наћи новац. Обећава да ће се ситуација променити набоље, али смањују тражњу пошто 
смањују приходе појединаца. Доста илузија је и око страних инвестиција и Србија се жали да 
их нема. Не ради се само о Србији. Стране инвестиције су опале у свим земљама, а поготово у 
источној Европи. Србија се заварава да ће привући стране инвестиције на тај начин што ће да 
снизи плате и смањи права радника. Мислим да од тога неће бити ништа. Не због Србије као 
такве, него због тога што у овој кризи страних инвестиција нема пуно, и надања да ће то брзо 
побољшати ситуацију су погрешна.” 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Mencinger-Vucicu-uspori.sr.html
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Љубодраг Савић, професор на Економском факултету у Београду, каже тим поводом, када смо 
га упитали, шта мисли о изреченим ставовима свог искуснијег словеначког колега, да би 
потписао све што је овај економиста навео. 

– Јоже Менцингер је економиста умерене оријентације. Није неолибералних схватања, а није 
ни за државни интервенционизам у економији. Познати су ми његови ставови, слично је 
говорио и приликом посете Економском факултету у Београду 2001. године. Тада је рекао да 
је Словенија прва кренула у транзицију, али да није далеко догурала. Посаветовао нас је да 
добро размислимо о правцу реформи. Његов став је да нема универзалног лека и да свака 
земља треба да тражи пут који њој највише одговара. Битан је интерес већине људи, а не само 
корист политичко-пословне и дела интелектуалне елите – каже Савић. 

Иван Николић са Економског института у Београду каже да су се ставови Јоже Менцингера о 
постепеној приватизацији и одлагању продаје великих фирми и банака потврђивали све до 
кризе. Међутим, светска криза је довела у питање исправност тог концепта, јер је снажно 
погодила цео овај регион, а они су снажно били ослоњени на ова тржишта. Регион је 
презадужен. Више не купује њихову робу, а и када једном купите фрижидер више вам 
годинама не треба. Зарађени новац нису паметно уложили, већ као и ми у некретнине и друге 
промашене пројекте и сада Словенија има велике проблеме. Брисел сада их не пита да ли 
ћете да продате банке и предузећа, већ им само нареди да то учине. 

– Субвенције су неминовност и овај тренутак у коме се Србија налази једноставно налаже да 
понудимо још нешто. Македонија је, на пример, у погледу поправљања пословног амбијента 
све урадила, имају најефикасније процедуре, на листи дуинг бизнис су на 25 месту. Али, 
инвестиције нису привукли све до 2013. када су почели да дају енормно велике субвенције 
којима су се практично такмичили са Србијом. Трошак за субвенције се коси са финансијском 
консолидацијом па се намеће дилема да ли можемо да имамо привреди раст и да уз то 
смањимо минус у државној каси или да ли можемо да консолидујемо буџет без привредног 
раста – каже Николић. 

По њему, Србија не примењује шок терапију, а то би чинила тек када би смањила плате и 
пензије и отпустила 100.000 људи из јавног сектора. Мере владе су до сада, каже, биле 
уравнотежене, избалансиране и сагледавали су се ефекти донетих мера. 
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– Не слажем се са оценом да смо превише смањили радничка права. Права јесу смањена, али 
смањење се огледа у томе што раније није постојао ризик да се у јавном сектору изгуби посао 
и да се отпусти радник који не ради – каже Николић. 

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

Заштита оба партнера 
На питање да ли се слаже с Менцингеровом оценом да је баш Закон о раду донет по мери ове 
групације Савић одговара да уопште нема дилему даје то тако. 

– Закон о раду је овог пута прављен не само по мери српске тајкунске елите, већ и странаца 
који тек треба да инвестирају. Потпуна је заблуда да се само ниском ценом рада могу привући 
инвестиције из света. Друга димензија за привлачење инвестиција је уређена држава, односно 
да инвеститор на дозволу за градњу не мора да чека 280 дана, да не мора да иде на 50 
шалтера и да на сваком трећем плати мито, да не мора судски процес у случају наплате 
потраживања да траје годинама – каже наш саговорник. 

Савићева порука Александру Вучићу је да не треба да се хвали чињеницом да инвеститоре 
привлачи ниском ценом рада и суженим радничким правима. 

– Интерес капитала је да радници више раде за мање пара, а овима другима циљ је обрнут –да 
раде мање, а више зараде. И један и други циљ су легитимни, а држава треба да заштити 
интересе и једних и других. Свет капитала инвестира и ризикује, радници поштено раде, а 
држава не сме да буде само на једној страни као код нашег закона о раду – каже Савић. 

Јована Рабреновић 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sukob-interesa-po-sluzbenoj-duznosti.sr.html 

Сукоб интереса по службеној дужности 

Агенција за борбу против корупције забранила да у исто време буду чиновници Агенције за 

приватизацију и да управљају предузећима које треба да приватизују 

Поред редовног посла у Агенцији за приватизацију, која спроводи и контролише продају 
државних и друштвених предузећа, двадесетак њених службеника истовремено је успевало и 
да управља једним или више предузећима у реструктурирању. И то је трајало све донедавно – 
док Агенција за борбу против корупције није рекла – не. Утврдивши да су у сукобу интереса 
некима од њих је наложила да се одрекну јавних функција у одборима директора и надзорним 
одборима. 

Драган Угричић, службеник Агенције за приватизацију, донедавно је био рекордер у овом телу 
по броју функција у управи предузећа у којима су раскинуте приватизације и која чекају купце. 
Осим радног места у Агенцији, за шта прима плату од око 100.000 динара, његово име се 
спомиње на још три места у имовинским картама предузећа. Најпре као члан Одбора 
директора предузећа „7. јул” – Сириг, за шта следује 30.000 динара месечно. Потом као члан 
Одбора директора „Семена Тамиш” – Крушевац, у коме накнада износи 43.000 динара. И као 
члан Надзорног одбора ФАП-а – Прибој у коме је радио без надокнаде. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sukob-interesa-po-sluzbenoj-duznosti.sr.html
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Међутим, када је, како закон налаже, Агенцији за борбу против корупције пријавио ове 
функције и затражио мишљење за више јавних функција – наложено му је да се повуче. 
 – Утврдили смо да Угричић обављањем посла руководиоца пројекта – координатора у Агенцији 
за приватизацију – угрожава непристрасно вршење јавних функција неизвршног члана Одбора 
директора „Семе Тамиш” АД – Крушевац и неизвршног члана Одбора директора „7. јул”АД – 
Сириг. Обавезали смо га да престане са истовременим вршењем наведених јавних функција и 
обављањем наведеног посла у року од 15 дана и да Агенцији достави доказ о томе – наводе у 
Агенцији за борбу против корупције и додају да се Угричић жалио због чега је предмет 
прослеђен на одлучивање Одбору Агенције. 
Угричић каже да је недавно поднео оставке на све функције, осим у Одбору директора 
„Семена Тамиш”, као и да чека мишљење Агенције за борбу против корупције по том питању. 

Упитан, како је постизао да истовремено буде у органима управљања толико предузећа и да 
истовремено ради свој редовни посао, каже да уопште није захвално бити у управи предузећа 
са нагомиланим проблемима. 

– Ми смо ту да гасимо пожар у предузећима, да преговарамо са синдикатима, решавамо 
проблеме, али и да чувамо имовину предузећа. Морамо да бринемо да се не смањује вредност 
имовине и капитала – каже Угричић. 

Међутим, он није једини који је поднео оставку по налогу Агенције за борбу против корупције. 
Са идентичним образложењем то је тражено и од Иване Ранковић-Блажевић, директорке 
Центра за приватизацију која је била у органима управљања предузећа „Бранко Перишић-
Плима Пек” – Крушевац у коме је месечно добијала 43.000 динара. Раније је поднела оставку 
на функцију у „Вршачким виноградима” за шта јој је следовало 37.900 динара. 

Такође и Бранка Јанковић-Радовић, правна саветница директора Агенције, добила је негативно 
мишљење за учествовање у управљачкој структури предузећа „Војводина пут-Бачка пут” – 
Нови Сад и поднела је оставку. Агенцију за борбу против корупције је обавестила да је оставку 
поднела и у БИП-у. У оба ова предузећа месечно је примала по 43.600 динара. 

 И Сања Каровић, директорка сектора у Агенцији истовремено је била у органима управљања 
предузећа „Хидротехника”, „Хидроенергетика” и БИП, у којима је имала апанажу од по 43.000 
динара, али је на сва места поднела оставке. 

Агенција за приватизацију је у марту, пре него што су ове оставке уследиле, направила пресек 
стања према коме 13 службеника има по једну функцију у надзорним одборима других 
привредних субјеката, осам по две и један три функције. „Политика” је од Агенције добила 
овај документ, али не и податак колико службеника је још остало на функцијама у органима 
управљања предузећа у реструктурирању. 

Постављање својих људи у надзорне одборе предузећа у реструктурирању Агенција за 
приватизацију објашњава следећим речима: „У органе друштвених и државних предузећа, као 
и предузећа у поступку приватизације код којих је раскинут уговор о продаји капитала, могу 
бити именоване особе из реда стручњака изван друштвеног, односно државног предузећа или 
друштва, па тако и службеници запослени у Агенцији за приватизацију”. Они се како 
објашњавају, именују у складу са Законом о привредним друштвима а у случају принудне 
управе, на основу одлуке Владе Србије. 

Консултант Бранко Павловић, некадашњи директор Агенције за приватизацију, сматра да 
службеницима Агенције није место у надзорним одборима предузећа. За тим нема потребе, 
јер, како каже, свако предузеће у Агенцији има службеника који га води и који је за њега 
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задужен. „Посао службеника Агенције јесте да споља контролишу, али никако не могу да буду 
у управи предузећа. Није добро да буду блиски са менаџментом. Ако предузеће у 
реструктурирању хоће да узме кредит оно мора да тражи сагласност Агенције за 
приватизацију. Наравно да ће је лакше добити ако човек из Агенције седи у његовом 
надзорном одбору”, наводи Павловић. 

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

Контролна улога контролора 
За економисту Александра Стевановића, није питање да ли они треба да буду у органима 
управљања предузећа, него колике треба да буду њихове накнаде. 

– У много случајева улазак у надзорне одборе претворио се у извор узимања средстава из 
фирми које је требало да штите. Било је много злоупотреба. Много њих је имало велика 
примања. Мада међу њима има и поштених људи који савесно обављају свој посао – каже 
Стевановић. 

Он не види ништа спорно у томе да службеници Агенције буду у органима управљања 
предузећа у реструктурирању, јер им је ионако у опису посла да решавају судбину тих 
предузећа. 

– Проблем је што они улазе у више надзорних одбора. Не верујем да неко може квалитетно да 
ради у већем броју надзорних одбора. Основно питање јесте по којим основама уопште људи 
улазе у надзорне одборе, колико су компетентни, колико добро раде свој посао и колико 
уопште могу да контролишу менаџмент тих фирми – наводи Стевановић. 

Маријана Авакумовић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-srbiji-dzabe-radi-56000-radnika 

У Србији џабе ради 56.000 радника 

По последњем статистичком мерењу, у марту плату у Србији није примило 56.207 
запослених, од нешто више од милион грађана који имају посао код правних лица, 
тачније од њих 1.008.056. У односу на исти месец прошле године, 

број оних који су на крају месеца остали празних yепова већи је чак 10.000. Наиме, у марту 
2013. зараду није примило 46.201 запослених, а укупно их је било запослено 1.023.004. 

С друге стране, спрам марта прошле године повећан је и број оних који су примили коверте с 
више од 150.000 динара. Пре годину дана таквих „тешкаша” било је 36.809, а сада их је 
40.284. Интересантно, највише радника који овог марта нису добили плату – 21.130, запослено 
је у прерађивачкој индустрији, а уз финансије, из те бранше је највише и оних који су 
примили зараде веће од 150.000 динара – 5.129. 

Иначе, како показује анализа Републичког завода за статистику, од укупног броја запослених у 
предузећима у Србији, петина је у марту примила плату већу од 85.000 динара. Најбројнији су 
били радници чија се плата кретала од 45.000 до 65.000 динара, а коју је добило 251.899 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/u-srbiji-dzabe-radi-56000-radnika
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запослених. Таквих је прошле године било 256.240. Плату до 20.000 динара примило је 29.104 
радника, док их је лане било 34.934. Од 20.000 до 25.000, по најновијој статистици, примила 
су 35.205 радника, а од 25.000 до 35.000 динара, плату је добило 141.123 радника. Плату од 
35.000 до 45.000 динара примило је 142.706 запослених. 

Плату од 65.000 до 85.000 имало је 163.957 радника, од 85.000 до 110.000 примило је њих 
88.207, а од 110.000 до 150.000 њих 59.364. Међу онима који су примили дебеле коверте у 
марту и који се с платама од 110.000 до 150.000 могу сврстати у тешку категорију, највише их 
је у здравственој и социјалној заштити – 9.071. Највише оних с највишим платама, преко 
150.000 динара, радило је у финансијским делатностима – њих 5.722, а међу онима са 
зарадама до 20.000 динара предњаче запослени у образовању – таквих је 8.960. 

Поменимо да су тим истраживањем обухваћени запослени код правних лица (привредна 
друштва, предузећа, установе, задруге и организације), али не и радници у неким малим 
привредним друштвима и запослени код предузетника, као ни запослени у Министарству 
одбране и Министарству унутрашњих послова. 

Подсетимо и на то да тек сваки пети послодавац у Србији редовно исплаћује зараде. У 
Асоцијацији самосталних и независних синдиката Србије кажу да је чињеница да плату од око 
20.000 динара редовно прима око 400.000 радника, док око пола милиона њих у приватном 
сектору плату прима с мањим или већим закашњењем. 

С. Глушчевић 
  

Војвођанске празне коверте 
У Војводини мартовску зараду није примило 15.304 запослених код правних лица, од укупно 
268.957. Таквих је више него прошле године, када је без мартовске плате остало 10.464 
запослених Војвођана. И у Војводини је највише оних који примају плате од 45.000 до 65.000 
динара – у марту ове године их је било 73.131.  

  

Цео текст прочитајте у нашем штампаном издању за четвртак, 24. јул 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nsz-u-srbiji-770000-nezaposlenih 

НСЗ: У Србији 770.000 незапослених 

– Национална служба за запошљавање на евиденцији има 770.000 незапослених и тај број 
незнатно опада – рекао је директор НСЗ-а Зоран Мартиновић за Радио-телевизију Србије. – 
Највише је незапослених младих 

 и старијих од 50 година. У Србији је стопа незапослености између 20 и 21 одсто, и стагнира од 
октобра прошле године што је позитивно, имајући у виду да је 2012. порасла 26 одсто. 

Он је потврдио да је стопа незапослености у Србији двоструко виша него у земљама Европске 
уније, али је оценио да је Србија „на добром путу да се избори с тим”. Мартиновић је рекао да 
ће нови Закон о раду почети да даје ефекте идуће године тиме што ће олакшати 
запошљавање. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nsz-u-srbiji-770000-nezaposlenih
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– Сам закон не може бити разлог за отпуштање, већ то може бити смањена привредна 
активност, недостатак посла. Послодавци се у сваком тренутку могу на законит начин решити 
вишкова који ће сада имати шансе да нађу други посао јер послодавци неће имати сметње као 
пре – казао је он. 

Мартиновић је додао да је НЗС за ову годину добио 200 милиона динара, од чега 540.000 за 
запошљавање особа с инвалидитетом. На питање о пореском дугу НСЗ-а од 96 милиона 
динара, Мартиновић је рекао да је тај дуг већ смањен 53 милиона, а настао је због тога што су 
неке филијале НСЗ-а двапут подносиле пореске пријаве. 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-podneli-krivicnu-prijavu-protiv-vulina_505030.html 

Синдикати поднели кривичну пријаву против Вулина 

БЕОГРАД  

Два репрезентативна синдиката - Савез самосталних синдиката Србије (СССС) и 

Уједињени грански синдикати (УГС) Независност поднели су данас тужилаштву кривичну 

пријаву против министра за рад и запошљавање Александра Вулина због злоупотребе 

службеног положаја и несавесног рада. Покрет социјалиста, против чијег су председника 

и актуелног министра рада и запошљавања Србије Александра Вулина два 

репрезентативна синдиката поднела кривичну пријаву, оптужио је вође синдиката за 

коришћење привилегија и за нерад. 

У пријави, која је достављена и медијима, наводи се да Вулин, као председник Радне групе за 

припрему Нацрта закона о изменама и допунама Закона о раду, није омогућио том телу да 

утврди нацрт закона, већ га је сам утврдио. 

"Тиме је Вулин довео у заблуду јавност о ставовима синдиката на текст Нацрта Закона о 

изменама и допунама Закона о раду, односно онемогућио синдикате да упознају јавност са 

лошим решењима, који ће имати за последицу, смањивање стечених права запослених", пише 

у саопштењу. 

Истакнуто је да је Вулин "прекорачио границе свог овлашћења, невршењем своје дужности". 

По пријави синдиката, Вулин је, пре достављања предлога Влади, поред тога што је сам 

утврдио Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о раду, сам извршио измену и допуну 

чланова тада важећег Закона о раду, који нису били тема расправе Радне групе. 

Додаје се и да је Вулин онемогућио јавну расправу о изменама Закона о раду и Закона о 

пензијском и инвалидском осигурању, што је био дужан да омогући као ресорни министар, јер 

се, како је наведено, радило о изменама и допунама којима се битно мењају решења из 

постојећих закона. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-podneli-krivicnu-prijavu-protiv-vulina_505030.html
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У пријави синдиката су навели и да је Вулин злоупотребио службени положај и приликом 

достављања Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању Влади Србије, јер није формирао радну групу, није омогућио социјалним 

партнерима давање мишљења, предлога, примедби и сугестија. 

Синдикати су у пријави навели и да Вулин није ни коначан текст Нацрта тог закона упутио на 

мишљење Социјално-економском савету, већ га је директно дао у процедуру на усвајање. 

Покрет социјалиста оптужио синдикалце за привилегије 

У саопштењу Покрета социјалиста се наводи да је та партија очекивала ову пријаву, као и да 

није очекивала да ће синдикати поднети против чланова претходних вл да због, како је 

наведено, пљачкашких приватизација. 

"Очекивали смо да поднесете кривичну пријаву против министра Вулина, јер се залаже за 

укрупњавање синдиката, за правично утврђивање репрезентативности и за умањење 

привилегија синдикалним лидерима.Министар Вулин је заслужио да буде кривично гоњен зато 

што ћете коначно морати да бринете о сваком раднику, а нарочито у приватизованим 

предузећима, уместо да седите у неколико управних одбора", пише у саопштењу. 

Покрет социјалиста је поручио челницима синдиката Љубисаву Орбовићу и Браниславу Чанку 

да долази време борбе за свако радно место, а не време привилегија, истичући да "Вулин у тој 

борби не корача ради привилегија и с привилегованима". 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/zakon-ne-resava-problem-neisplacivanja-zarada_504986.html 

Закон не решава проблем неисплаћивања зарада 

НОВИ САД -  

Према истраживању Републичког завода за статистику, у марту у Србији, од укупног броја 

запослених, њих 56.207 није примило плату. И послодавци и синдикати слажу се у томе 

да нови Закон о раду неће решити тај проблем. 

Највише радника који нису добили плату, њих чак више од 20 хиљада, запослено је у 

прерађивачкој индустрији. Међу њима су и радници компаније "Агрожив" у Житишту, који су 

због неисплаћених зарада већ 110 дана у штрајку, каже председник штрајкачког одбора Јовица 

Катић. 

"Ситуација у Агроживу је веома тешка. Ми смо од шест зарађених плата добили само једну и 

по", жали се Катић. 

Нажалост, нови Закон о раду, који ће се примењивати од наредне седмице, не прописује 

обавезу послодавца да исплаћује радницима зараде, осим да издаје исплатне листиће, 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/zakon-ne-resava-problem-neisplacivanja-zarada_504986.html
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објашњава председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић, сматрајући да би 

држава требало озбиљније да се позабави том проблематиком. 

"Мислим да велика одговорност у свему томе лежи на држави која мора да промени систем 

према којем даје неке приоритете у плаћају из компанија. Имамо ситуацију да је у првом 

наплатном реду постављена обавеза према држави, прво фирма мора да исплати порезе, 

потом порезе и доприносе из зарада, али нигде не стоји да је обавезна да исплати те зараде", 

тврди Атанацковић. 

Једина новина у том делу измена и допуна Закона о раду, на коју указује секретар Савеза 

самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић, су увећане казнене одредбе за послодавца 

који не исплаћују радницима плате. Међутим, то није довољно, додаје Михајловић. 

"То сада више није 100 хиљада, него је 150 хиљада динара, али мислим да тиме нећемо доћи 

до тога да се послодавцима онемогући да радницима не исплаћују плате. Очекујем да ће и 

даље бити послодаваца који неће исплаћивати зараде и да ту инспекција рада веома тешко 

може да уђе у траг и да дође до тога да тај начин исплате буду побољшане", истиче 

Михајловић. 

Михајловић објашњава да обрачун зараде, односно платни лист, може да послужи запосленом 

као доказ у парничном поступку да му послодавац није исплатио плату. Међутим сматра да је 

то чиста утопија и да је у нашем законодавству и судству то тешко могуће остварити. Додајмо 

и то да су се синдикати и послодавци приликом израде Нацрта измена и допуна Закона о раду 

сложили око тога да неисплаћивање зарада буде третирано као кривично дело. Међутим, то 

није прихваћено. 

 

 

 

 


