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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/477591/Vucic-Efikasan-sastanak-sa-predstavnicima-sindikata 

Вучић: Ефикасан састанак са представницима 
синдиката 

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да је састанак са представницима 

синиката о предлогу закона о раду био ефикасан и додао да је и даље проблем проширено 

дејство колективног уговора. 

- Да ли ћемо у наредна три дана успети да додјемо до компромиса или не, видећемо, али тај 

закон мора да буде модеран, озбиљан и одговоран, тако да омогући приступ инвеститорима, 

али да ни у каквом случају не буде против радника - рекао је Вучић на конференцији за 

новинаре. 

Он је навео да земља мора да се реформише и да зато мора да се преузму тешки потези са 

којима се многи људи неће сложити. 

 - У нашој земљи је нажалост увек највише противника одлукама које су биле најбоље, 

најважније и најзначајније за земљу, али без обзира на то, Влада ће своје одлуке доностити - 

рекао је Вучић. 

Он је додао да ће "неке друге одлуке бити донете данас на поподневној или вечерењој 

седници Владе". 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/477591/Vucic-Efikasan-sastanak-sa-predstavnicima-sindikata
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/477507/Sindikati-sa-Vucicem-o-zakonu-o-radu-Kljucno-je-dogovoriti-dejstvo-

kolektivnih-ugovora 

Синдикати са Вучићем о закону о раду: Кључно 
је договорити дејство колективних уговора 

Тањуг  

Београд - Председник Уједињених гранских синдиката (УГС) "Независност" Бранислав Чанак 

оценио је да је данашњи састанак са премијером Александром Вучићем био ефикасан и 

оцекује да седница Социјално економског савета (СЕС) буде одржана наредне седмице. 

Чанак је Тањугу, после састанка са премијером, рекао да је договорено да два министра све 

примедбе и предлоге "упакују у правну форму", како би били разматрани на тој седници. 

На састанку са премијером, који је трајао пола сата, Чанак каже да су он и лидер Савеза 

самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић још једном предочили да би било 

лоше укинути проширено дејство колективних уговора, јер тиме не би претерано боље било 

"бизнис заједници", а синдикати би, тврди, изгубили много. 

 

Према његовим речима, на састанку је разјашњено које би биле последице по синдикате, а 

који бенефити за послодавце услед укидања проширеног дејства колективних уговора. 

  

- Укидањем проширеног дејства колективних уговора укинуло би се и колективно преговарање 

и социјални дијалог - рекао је Чанак. 

  

Он је додао да би се тако правио велики лом, а да не би било никакве вајде. 

 

- Ако се око тога договоримо све остало решаваћемо у ходу - рекао је Чанак, наводећи да би 

од велике користи могло да буде одржавање јавне расправе која би трајала неколико дана. 

 

Састанку је премијера са синдикалцима присуствовао је и министар рада Александар Вулин. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/477507/Sindikati-sa-Vucicem-o-zakonu-o-radu-Kljucno-je-dogovoriti-dejstvo-kolektivnih-ugovora
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/477507/Sindikati-sa-Vucicem-o-zakonu-o-radu-Kljucno-je-dogovoriti-dejstvo-kolektivnih-ugovora
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Он је пре два дана изјавио да ће нови закон о раду бити донет до половине јула и да очекује 

да ће седница Социјално-економског савета бити одржана што пре, "како бисмо са 

синдикатима и послодавцима последњи пут суочили супротстављене аргументе и донели 

коначну одлуку". 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/477699/Zakon-o-radu-nece-biti-prosledjen-skupstini-ove-nedelje 

Закон о раду неће бити прослеђен скупштини ове 
недеље 

Бета  

Предлог Закона о раду неће бити прослеђен Скупштини Србије ове недеље, како је раније 

најављено, јавила је данас Радиотелевизија Србије.Седницу Социјално-економског савета на 

којој би се синдикати и послодавци изјаснили о предложеним изменама, председник Савета 

Бранислав Чанак заказаће за петак, 11. јул. 

 Представници два репрезентативна синдиката разговарали су данас са премијером Србије 

Александром Вучићем и предочили му последице укидања проширеног дејства колективног 

уговора из Закона о раду. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/477642/Opozicija-protiv-zakona-o-poreskom-postupku 

Опозиција против закона о пореском поступку 

Тањуг, Бета  

Посланик Демократске странке (ДС) Борислав Стефановић оценио је данас да измене закона о 

пореском поступку и пореској администрацији неће довести до повећања привредне 

активности, већ ће отерати велики број привредника у сиву економију због драстичног 

повећања казни. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/477699/Zakon-o-radu-nece-biti-prosledjen-skupstini-ove-nedelje
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/477642/Opozicija-protiv-zakona-o-poreskom-postupku
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Стефановић је током начелне скупштинске расправе о нацрту тог закона навео да су до сада 

предвиђене казне биле око 20.000 динара, док измене закона предвиђају казне од 100.000 до 

два милиона динара, што је према његовим речима, вишеструко повећање које је одраз 

неспособне владе. 

  

"Постоји оправдани страх да примена овог закона ниће довести до повећања привредне 

активости. Држава покушсава да штеди на грађанима кроз смањење примања и повећања 

пореза", истакао је он. 

  

Како је казао, то је већ четврта реформа пореског система које ова влада спроводи, "што је 

лоше, јер се стално мењају услови пословања". 

  

"Добра страна закона је електронско плаћање пореза", оценио је Стефановић, али је поставио 

питање зашто оне нису уведене раније. 

  

Стефановић је навео да је тај закон последњи пут промењен у децембру 2013. године, након 

"помпезних најава бескомпромисне борбе са сивом економијом", али је истакао да до сада 

није урађено ништа, јер Србија бележи пораст сиве економије и највећи дефицит у Европи. 

  

Министар финансија Лазар Крстић нагласио је да измене закона подразумевају управо 

супротно од онога што је Стефановић изнео. 

  

"Њиме се не гуше предузетници, који би због тога бежали у сиву економију, већ је ово закон 

који поставља предуслове да би сузбили сиву економију", казао је Крстић. 

  

Посланик Нове Демократске странке (НДС) Александар Сенић казао је да 

његова странка неће подржати закон, јер врши репресију над пореским обвезницима, а да 

пореску управу нико не контролише. 

  

"Усвајање тог закона је као да дајете детету ватрено оружје које њиме не зна да рукује", казао 

је Сенић и запитао зашто се истовремено не усвоји и Закон о контроли буџетских средстава. 
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Посланик Лиге социјалдемократа Војводине (ЛСВ) Ђорђе Стојшић рекао је да његова партија 

неће подржати закон, јер ће терет тог закона поднети најсиромашнији грађани и привредници 

који запошљавају мали број људи. 

  

"На Западу када кажете да сте порески обвезник, ви плаћате неке услуге, неку инфраструктуру 

и за паре које плаћате желите да знате где су оне потрошене. Један од разлога зашто грађани 

у Србији не виде зашто би требало да плацају порез је тај што је систем јавних финансија 

изузетно компромитован", рекао је он. 

  

За усвајање Закона - СВМ, Нова Србија, СПС, Јединствена Србија 

  

Посланик Савеза војвођанских Мађара (СВМ) Золтан Пек најавио је да ће СВМ гласати за 

усвајање Закона о пореском поступку и пореској администрацији, јер је тај закон први корак у 

решавању проблема подизања пореске дисциплине. 

  

"Овим законом ће се отклонити недоумице који прописи морају да се примене код одмеравања 

висине прекршајне казне", казао је он и навео да је распон прописаних казни прилагођен 

тежини прекршаја и величини пореског обвезника. 

  

Пек је казао да ће казнене одредбе значајније да допринесу и повећању буџетских приходу. 

  

И посланик Нове Србије (НС) Драган Јовановић рекао је да ће његова странка гласати за закон, 

али се запитао када ће бити усвојени закони о стечају и планирању и изградњи, који би, по 

његовој оцени помогли у повећању наплате пореза. 

  

Он је затражио и да се у новом закону о пореском поступку смањи ниво дуговања који је услов 

да се привредници нађу на дужничкој листи на сајтовима локалних самоупрва. 

  

Посланик Јединствене Србије Војислав Вујић потврдио је да ће и његова странка гласати за 

закон. 
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Вујић је казао да је међу најважнијим одредбама новог закона то што је направљена нова 

динамика подношења пореских пријава, као и да су прецизирана овлашћења пореске управе. 

  

Посланичка група СПС ће подржати измене Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији јер ће та законска решења допринети супротстављању сивој економији, 

изјавила је данас посланица СПС Сузана Спасојевић. 

  

Она је новинарима у парламенту рекла да је добро што се пооштрава пореска политика због 

велике пореске недисциплине која је присутна у држави. 

 

Ово је само један у низу реформских закона, закључила је она. 
и предочили му последице укидања проширеног дејства колективног уговора из Закона о раду. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/477624/Krstic-Vise-se-nikome-nece-isplatiti-da-ne-placa-porez 

Крстић: Више се никоме неће исплатити да не 
плаћа порез 

Тањуг 

Нови порески закон представља почетак агресивне борбе против сиве економије и утаје и 

ниске наплате пореза, изјавио је данас министар финансија Лазар Крстић, представљајући 

предлог измене Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Посланици Скупштине 

Србије завршили су рад, а сутра ће наставити расправу о Предлогу измена закона о пореском 

поступку и пореској администрацији и о два финансијска уговора. 

Као један од кључних ефеката измене закона, Крстић је најавио и то што предузећа више неће 

моћи своју ликвидност да одржавају тако што не плаћају порезе, јер им се то неће исплатити. 

"Овим законом смо променили начин исказивања казни где год је то могуће, тако што ће се 

оне дефинишати у односу на штету која је начињена прекршајем. И коначно, повећали смо 

казне", рекао је Крстић посланицима. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/477624/Krstic-Vise-se-nikome-nece-isplatiti-da-ne-placa-porez
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Овим изменама, како је навео, отклонили смо преклапање прописа, тако да не постоји 

могућност за неконзистентно примењивање прописа, али и повећали ефикасност рада Пореске 

управе. 

 

"То је закон који би сви који мисле добро јавним финансијама требало да подрже", рекао је 

министар и додао да су ово најсвеобухватније измене овог закона у последњих десетак 

година. 

Редефинисање казнене политике, према његовим речима, подразумева стварање правила која 

ће обесхрабрити предузећа да одржавају пословну ликвидност тако што не плаћају порезе. 

"Врло често се дешавало да привредни субјекти који имају проблема са ликвидношћу, одлуче 

да не плаћају порез и тај новац користе да одрже пословање. То практично знаци да ми као 

дрзава, тј. порески обвезници кредитирамо оне којима посао не иде добро. Свима треба да 

буде јасно да не постоје имагинарни економски подстицаји за привредне субјекте од државе", 

навео је Крстић. 

Он је прецизирао да ће један од начина да се тај проблем отклони бити тај што ће камата за 

неблаговремено плаћање пореза бити 10 процентних поена већа од референтне каматне 

стопе. 

"Тако никоме неће би економски исплативо да не плаћа порез", рекао је Крстић. 

Он је додао и да се Србија налази на 161. месту од 189 држава по тросковима администрирања 

пореза. 

Он је навео и да ће се контрола Пореске управе знатно унапредити тако што ће и они порески 

службеници који нису завршили факултет моћи да иду у контролу, чиме ће порески обвезници 

бити контролисани два пута месечно. 

  

Не гурамо предузетнике у "сиву зону" 

  

Министар Крстић изјавио је данас да се изменама Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији не "гуше" предузетници и да они неће бежати у "сиву зону" због повећања 

казни за неплаћање пореза. 

 

Он је овим речима одговорио на примедбу посланика Демократске странке Борка Стефановића 
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да ће измене Закона о пореском поступку и пореској администрацији само повећати "сиву 

економију" јер ће повећање казни за неплаћање пореза само додатно дестимулисати 

привреднике. 

"Морате превентивно да делујете на пореске обвезнике, а не да их гушите", рекао је 

Стефановић. 

Крстић је навео да ће напротив, овај закон довести до сузбијања сиве економије. 

"Ако смо и гурнули руку у џеп који је празан и пробушен, то је зато што га је неко други 

пробушио и испразнио, али измене овог закона имају супротан циљ од онога што сте говорили. 

Овај закон не дефинише пореске стопе, већ порески поступак и администрацију, њиме се не 

гуше предузетници, нити ће за последицу имати бежање у сиву економију", категоричан је 

Крстић. 

 

Стефановић је претходно рекао да је ова Влада показала током свог мандата да нема 

механизме да смањи сиву економију која је чак порасла, и додао да су измене овог закона 

показатељ двогодишњег лутања владе која је спровела четири пореске реформе. 

 

"Након повећања свих пореских намета, укључујући и ПДВ, порески приходи у 2014. су реално 

нижи него лане", рекао је Стефановић. 

 

Он је упутио критику Влади и што још увек није донет ребаланс буџета и навео да поплаве 

нису довољан изговор за то, али и подсетио да Србија има највећи дефицит у Европи што све 

заједно указује да Влада нема решење за нарастајуће проблеме. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/477567/Protesti-u-Krusevcu-Radnici-14-oktobra-bez-overenih-zdravstvenih-knjizica 

Протести у Крушевцу: Радници “14. октобра” без 
оверених здравствених књижица 

С. Миленковић  

Неколико стотина радника фабрике „14. октобар“ , шести дан узастопно, данас је 

протестовало испред зграде Градске управе захтевајући од надлежних да испуне обећања која 

су им дали пре шест месеци. 

Директори нису у стању да нађу послове: Протест радника "14. октобра" 

- Тражимо да нам кажу шта ће бити са обећаном исплатом минималних зарада, реализацијом 

социјалног програма за 617 радника и упошљавањем капацитета. 

  

Држава ће да нас затвори уколико пословодство не обезбеди послове. Радници „14. октобра“ 

нису нерадници. Таквим их чине директори који нису у стању да пронађу послове - каже Дејан 

Мутавџић из синдиката „Независност“. 

 

Генерални директор Милош Исаиловић и троје извршних директора су поднели оставке али 

оставке још нису прихваћене јер се Надзорни одбор предузећа није ни састајао.  

  

- Овде смо да укажемо на тешку ситуацију у којој се налазимо. Многе колеге морају да беру 

малине и вишње да би зарадиле неки динар. Мени супруга не ради а имамо сина који треба да 

упише факултет. Од којих пара када су моја примања нередовна. Старосна структура је лоша, 

а ја сам у својој фабрици са 46 година један од млађих - прича алатничар Драган Николић, 

вишеструки првак Србије у металским дисциплинама и добитник Видовданске плакете 2010. 

године.  

  

Од уторка 1.550 запослених у „14. октобру“ немају оверене здравствене књижице, тако да је 

за среду најављен протест испред филијале Фонда здравственог осигурања. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/477567/Protesti-u-Krusevcu-Radnici-14-oktobra-bez-overenih-zdravstvenih-knjizica
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:498731-Radnici-AMSS-protestuju-ispred-Vlade 

Радници АМСС протестују испред Владе 
Тањуг  

Радници Ауто-мото савеза Србије организовали су протест испред Владе Србије, а како су 

рекли неће бити прекинут све док их не прими премијер Вучић и док се не врате на радна 

места 

БЕОГРАД - Радници Ауто-мото савеза Србије (АМСС) организовали су данас протест испред 
Владе Србије, а како су рекли неће бити прекинут све док их не прими премијер Александар 
Вучић и док се не врате на радна места.  

Представница запослених Зорица Билибајкић рекла је да ће протести бити организовани све 
док не добију конкретна обећања да ће проблем бити решен, наводећи да док год се смењени 
генерални секретар Савеза Александар Никачевић "не приведе правди и МУП и Специјално 
тужилаштво не предузму конкретне мере да се он процесуира", не могу да почну са радом. 

Према њеним речима, премијеру је достављен списак са око 700 потписа незадовољних 
радника са њиховим матичним бројевима, као и примерци кривичних пријава, међу којима је 
она која се односи на штету нанету буџету Србије услед ненаплаћивања одређених 
административних такси, а на основу одлуке Никачевића, која износи око 200 милиона динара. 

Најједноствније решење проблема је да се испоштују све одлуке које је Скупштина АМСС 
донела још у априлу, а које обухватају смену Никачевића, као и да тада изабрано руководство 
уђе у зграду дирекције, што ланчано повлачи нормализацију ситуације у читавом систему 
АМСС, навела је Билибајкић. 

Она је подсетила да је Скупштина АМСС, као највиши орган одлучивања у том удружењу, 9. 
априла сменила Никачевића са места генералног секретара због "недомаћинског пословања, 
бројних финансијских малверзација, а поднете су и пријаве тужилаштву за организовани 
криминал". 

"Никачевић није признао ту одлуку и ангажовао је приватно обезбеђење које га чува у згради 
Дирекције", навела је Билибајкић. 

У последњем допису, како су навели учесници протеста, предатом крајем прошле недеље, 
изнет је захтев да се хитно процесуирају лица обухваћена кривичном пријавом која је предата 
Специјалном тужилаштву за организовани криминал и да МУП изврши надзор приликом уласка 
легално изабраног руководства у просторије АМСС. 

Билибајкић је додала и да од почетка проблема готово три месеца радници не примају плату, 
немају социјално, ни здравствену заштиту... 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:498731-Radnici-AMSS-protestuju-ispred-Vlade
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"Не тражимо од државе да нам заради плату, ни да нам да новац, то ћемо урадити сами. 
Тражимо да се вратимо на наша радна места, да покушамо да повратимо углед АМС С и 
почнемо да зарађујемо наш новац", поручила је Билибајкић. 

Према њеним речима, у међувремену је Први основни суд у Београду донео решење којим се 
уводе привремене мере у АМСС што, како је казала, значи да је Никачевић развлашћен у 
потпуности и да не може више да доноси никакве одлуке у име АМС С, нити било шта да 
потписује. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Tek-kod-svakog-petog-gazde-redovna-plata.sr.html 

Тек код сваког петог газде редовна плата 

Законодавац обавезао послодавце да сваког месеца уплаћују порезе и доприносе, али не и 

зараду за своје запослене раднике 

Када је тачно пре две године донет пропис по коме пословне банке Пореској управи 

обавезно достављају податке о уплатама пореза и доприноса, чиме се кренуло у опсежну 

контролу послодаваца, држава истим законом није заштитила и запослене. Да је то тада 

учинила данас се не би дешавало да тек сваки пети послодавац у Србији редовно исплаћује 

зараде, а да поједини радници и по седам година чекају на своју плату, а да при том 

послодавац не буде чак ни опоменут. 

Упитана да ли је тачно да има оних који по 90 месеци не примају плату, Ранка Савић, 

преседник Асоцијације самосталних и независних синдиката Србије, каже, да толико дуг 

период плате не примају ни радници чије су фирме у реструктурирању. 

Чињеница је 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. 

– Тачно је да тек сваки пети послодавац у Србији редовно уплаћује зараде сваког месеца. 

Много је, међутим, оних који уплаћују редовно порезе и доприносе, али не дају и плате. Свега 

тога не би било да је законом пре две године решено питање одговорности послодавца који 

избегава да исплаћује зараде, категорична је она. 

АСНС зато инсистира да се ово питање реши новим законом о раду. 

Према расположивим подацима укупан дуг послодаваца за неуплаћене доприносе за пензијско 

и инвалидско осигурање је око 250 милијарди динара. Питање је колико је од тог новца 

наплативо. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Tek-kod-svakog-petog-gazde-redovna-plata.sr.html
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Савић подсећа да је овај синдикат пре три године предлагао влади да се овакав „превид” 

послодаваца сматра кривичним делом, како је то у Хрватској. 

– Инсистираћемо да се они послодавци који не исплаћују зараде уз порезе и доприносе 

кажњавају и то запленом личне имовине. Садашњи прописи предвиђају симболичну казну за 

послодавце од неколико десетина хиљада динара. Али ко је још чуо да је неки послодавац у 

Србији платио казну, јер није исплатио зараду радницима, пита Савић. 

На питање колики је проценат оних послодаваца који реално због тешке економске кризе не 

могу на време да исплаћују зараде, Савићева каже, да је без сумње таквих највише, али исто 

тако има и оних који живе на врло високој нози, а чији радници месецима немају плате. 

Зато се и саветује радницима да не чекају дуже од месец дана да им касни плата, већ да 

напишу тужбу или да штрајкују. 

Бобан Атанацковић, преседник Уније послодаваца Србије, каже да би законски најстроже 

требало казнити послодавце који имају, а неће да исплаћују плате. 

– Закон мора да се промени. Да приоритети и државе и послодаваца буду порези и доприноси, 

али и зараде. Осим тога закон прописује да свака фирма, која три месеца нема могућности да 

исплати зараде, иде у стечај, каже Атанацковић. 

Према расположивим подацима Инспекторат за рад је прошле године поднео 2.680 захтева за 

покретање прекршајног поступка против послодаваца од чега је 1.878 због неисплаћивања 

зарада. 

Ј. Петровић-Стојановић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/prvo-otkazi-pa-radna-mesta 

Прво откази па радна места 

Отварање нових радних места и ангажовање већег броја радника у Србији је свакако 

добра вест, а овога пута, слободно се може рећи и да је поуздана јер је резултат 

истраживања Националне службе за запошљавање у којем су учествовали они који посао 

нуде – послодавци. 

Наиме, истраживање НСЗ-а спроведено је у оквиру пројекта „Подршка креирању политике 

запошљавања заснована на подацима”, који финансира Европска унија и којим је било 

обухваћено 7.300 компанија, а учествововало 5.687. Наравно, није реч о великом буму у 

области запошљавања, али свакако указује на позитиван тренд у тој области јер се очекује да 

ће наредне године бити отворено више радних места него што ће их се угасити. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/prvo-otkazi-pa-radna-mesta
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Ове године очекује се да ће послодаваци створити 70.000 радних места, док ће бити угашено 

74.000, дакле више ће бити отказа него што ће бити нових радних књижица. Промена и 

позитивна стопа покретања послова очекује се 2015. године. Предвиђено је отварање 36.000 

нових радних места, очекује се ће се бројка радних места која ће бити угашена зауставити на 

18.000, док се раст запослености предвиђа у свим макросекторима, осим у рударству. 

Позитивне промене очекују се и на плану стопе запошљавања па се, за разлику од 

овогодишњег позитивног једног процента у Војводини, наредне године очекује да стопа раста 

запошљавања у покрајини буде 3,3 одсто. 

Резултати анкете спроведене међу послодавцима нуде и много других занимљивих и корисних 

података, од занимања која су потребна послодавцима, до знања и вештина које поседују они 

који траже посао. Подаци говоре да ће ове године доћи до благе негативне стопе отварања 

нових радних места и истовремено откривају које занимање/струка недостаје тржишту рада. 

То је, наравно, важно за оне који траже посао, али могло би бити важно и за младе који се 

ових дана опредељују за школе и факултете које ће уписати јер ће на тржишту недостајати 

шивачи текстила, трговци у малопродаји, курири, достављачи, багажисти, инжењери 

електротехнике, заваривачи и резачи пламеном. 

Иако се ове године очекује више отпуштања него нових радних места, у неколико области ће 

бити раста запошљавања. На тако нешто може рачунати неколико сектора: трговина, где је 

очекивани раст 4,7 одсто, потом у транспорт – 0,9 одсто, док би раст од 0,3 одсто требало да 

забележе и друге услужне делатности. С друге стране, мање радних места очекује више 

сектора, а тако нешто предвиђено је у пољопривреди, рударству, произвођачким 

делатностима, грађевини и финансијским услугама. 

Међу перспективним занимањима у будућности је, без сумње, шивач текстила јер се и ове и 

наредне године очекује велика потражња за том струком. Већ ове године биће отворено 3.597 

радних места за шиваче текстила, а далеко мање ће их се угасити – очекује се 822. И наредне 

године шивачи текстила биће у сличној ситуацији јер се очекује отварање 2.132 радна места, 

док ће их бити угашено 680. По истим подацима, уз шиваче текстила, наредне године до посла 

би лакше и брже могли доћи трговци у малопродаји, радници за обезбеђење имовине и они с 

трговачком или неком сродном струком. 

Занимљиви су и подаци истраживања који говоре о квалитету знања и  обучености оних који 

се запошљавају. Наиме, на питање за која занимања су потребне вештине и знања да би 

одређено лице ушло у процес тржишта рада, свега 12 одсто послодаваца је указало на то да су 

имали проблем при запошљавању нове радне снаге. Послодавци су нагласили да незапослени 

немају одређена знања и вештине те да им недостаје искуство.  

Д. Млађеновић 

  

Мала предузећа најкреативнија 

Захваљујући поменутом истраживању, јаснија је слика о актуелној потреби послодаваца у 

Србији у свим секторима делатности, као и о плановима за смањење броја запослених, 

односно његово повећање. Прикупљени подаци говоре о томе да позитивну стопу стварања 

послова од 5,4 одсто очекују мала предузећа, средња један одсто, а у великим предузећима се 
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очекује негативна стопа стварања послова. За наредну годину предвиђа се позитивна стопа 

стварања нових радних места од 2,6 одсто, пошто се очекује да ће стопа отварања нових 

радних места бити 5,3 одсто, а стопа гашења 2,7 одсто. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/peglanje-sporova-u-zakonu-o-radu 

Пеглање спорова у Закону о раду 

Пред посланицима Скупштине Србије ускоро би требало да се нађе Нацрт новог закона о 

раду, а када ће то бити и шта ће све садржати тај документ, сада се не може прецизно 

рећи. Наиме, ни после више месеци разговора и преговора, договора оних који о том 

закону 

 преговарају и којих се одредбе тог документа највише тичу – послодаваца и радника – у чије 

име преговарају представници два репрезентативна синдиката, Уједињених гранских 

синдиката „Независност” и Савеза самосталних синдиката Србије, још није постигнут, а 

неколико тачака и даље је спорно. 

Тако су се јуче за истим столом срели представници синдиката и државе да би се учинило све 

што је могуће да се ставови приближе или разлике ублаже и нађе минимум заједничког 

интереса. Представници синдиката разговорали су с премијером Александром Вучићем, а по 

речима председника УГС „Независност” Бранислава Чанка, на састанку је договорено да се 

прецизирају одредбе о проширеном дејству колективног уговора те да ће се, због дораде тих 

чланова, у израду закона о раду наредних дана укључити и министри правде и трговине 

Никола Селаковић и Расим Љајић. На састанку је указано на то да би седница Социјално-

економског савета, на којој би се синдикати и послодавци изјаснили о предложеним изменама 

Закона о раду, могла бити одржана наредне недеље, а синдикати су предложили и да се, у 

међувремену, организује јавна расправа о закону да би се испоштовала процедура. 

Представници синдиката – а осим Чанка на састанку је био и председник СС-а Љубисав 

Орбовић – још једном су предочили последице евентуалног укидања проширеног дејства 

колективних уговора, указавши на то да то не би било добро те да се тиме не би претерано 

угодило бизнис-заједници, док би синдикати много изгубили. Чанак је казао да би укидањем 

проширеног дејства колективних уговора билио укинути и колективно преговарање и 

социјални дијалог. 

Како ствари стоје, сва друга спорна места на која су синдикати имали примедбе било би 

лакше решавати јер, како је рекао Чанак, уколико би се постигао договор о колективним 

уговорима, све остало могло би се решавати у ходу. Да подсетимо, садашњи предлог Нацрта 

закона о раду за синдикате је споран у неколико чланова, пре свега оних који се тичу зарада и 

колективних уговора. Такође, синдикалци су истакли да текст садржи и део одредби због 

којих су почетком године синдикати иступили из преговора о закону о раду, а незадовољство 

је исказано због тога што су представници Владе Србије поједине одредбе Нацрта закона о 

раду самоиницијативно изменили. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/peglanje-sporova-u-zakonu-o-radu


16 

 

Дакле, очекује се усаглашавање ставова о закону о раду пошто су промене тог документа 

извесне. Да ли ће до тога доћи наредне недеље, или који дан раније или касније, не значи 

много, али је све јасније да је времена све мање и да се неће дуго чекати. 

Д. Млађеновић 

  

Договор пожељан 

Иако су разлике у ставовима преговарача о закону о раду велике, сви се слажу у томе да су 

промене тог документа неизбежне и потребне. С обзиром на то, разумљиво је што се о том 

закону дуго преговара и што су у појединим тачкама разговори веома крути, али и што је о 

неким другим договор постигнут без већих проблема. Наравно, најбоље би било да се 

постигне договор који би задовољио све преговараче, што је и циљ, а ако се то не деси и ако 

ставови буду и даље удаљени, рекао је недавно министар рада Александар Вулин, држава ће 

морати да пресуди јер има и право али и обавезу да то учини. Он је, такође рекао и да очекује 

да ће седница СЕС-а бити одржана што пре да би се са синдикатима и послодавцима последњи 

пут суочили супротстављени аргументи и донела коначна одлука. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-sa-vucicem-o-zakonu-o-radu 

Синдикати са Вучићем о Закону о раду 

Председник Уједињених гранских синдиката (УГС) "Независност" Бранислав Чанак оценио 

је да је данашњи састанак са премијером Александром Вучићем био ефикасан и оцекује 

да седница Социјално економског савета (СЕС) 

буде одржана наредне седмице. 

Чанак је Танјугу, после састанка са премијером, рекао да је договорено да два министра све 

примедбе и предлоге "упакују у правну форму", како би били разматрани на тој седници. 

На састанку са премијером, који је трајао пола сата, Чанак каже да су он и лидер Савеза 

самосталних синдиката Србије (С С С С) Љубисав Орбовић још једном предочили да би било 

лоше укинути проширено дејство колективних уговора, јер тиме не би претерано боље било 

"бизнис заједници", а синдикати би, тврди, изгубили много. 

Према његовим речима, на састанку је разјашњено које би биле последице по синдикате, а 

који бенефити за послодавце услед укидања проширеног дејства колективних уговора. 

"Укидањем проширеног дејства колективних уговора укинуло би се и колективно преговарање 

и социјални дијалог", рекао је Чанак, додајући да би се тако правио велики лом, а да не би 

било никакве вајде.     

"Ако се око тога договоримо све остало решаваћемо у ходу", рекао је Чанак, наводећи да би од 

велике користи могло да буде одржавање јавне расправе која би трајала неколико дана. 

Састанку је премијера са синдикалцима присуствовао је и министар рада Александар Вулин. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-sa-vucicem-o-zakonu-o-radu


17 

 

Он је пре два дана изјавио да ће нови закон о раду бити донет до половине јула и да очекује 

да ће седница Социјално-економског савета бити одржана што пре, "како бисмо са 

синдикатима и послодавцима последњи пут суочили супротстављене аргументе и донели 

коначну одлуку". 

  

Вучић: Ефикасан састанак са представницима синдиката 

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да је састанак са представницима 

синиката о предлогу закона о раду био ефикасан и додао да је и даље проблем проширено 

дејство колективног уговора. 

"Да ли ћемо у наредна три дана успети да дођемо до компромиса или не, видећемо, али тај 

закон мора да буде модеран, озбиљан и одговоран, тако да омогући приступ инвеститорима, 

али да ни у каквом случају не буде против радника", рекао је Вучић на конференцији за 

новинаре. 

Он је навео да земља мора да се реформише и да зато мора да се преузму тешки потези са 

којима се многи људи неће сложити. 

"У нашој земљи је нажалост увек највише противника одлукама које су биле најбоље, 

најважније и најзначајније за земљу, али без обзира на то, Влада ће своје одлуке доностити", 

рекао је Вучић. 

Он је додао да ће "неке друге одлуке бити донете данас на поподневној или вечерењој 

седници Владе". 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/orbovic_nista_nije_dogovoreno_resenje_se_trazi.4.html?news_id=284621 

После састанка премијера Вучића и синдиката 

Орбовић: Ништа није договорено, решење се 
тражи 

АУТОР: РУЖА ЋИРКОВИЋ 

Београд - Јуче је код премијера Владе Србије Александра Вучића, у коректној атмосфери, 
одржан получасовни састанак на коме су учествовали министар рада Александар Вулин и 
шефови репрезентативних синдиката Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак и чији је једини 
сигуран резултат да је више пута најављена убрзана процедура за усвајање измена Закона о 
раду - успорена. 

„У овом моменту решење немамо и тражимо га“, рекао је за Данас Љубисав Орбовић 
председник Савеза самосталних синдиката Србије. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/orbovic_nista_nije_dogovoreno_resenje_se_trazi.4.html?news_id=284621
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Представници синдиката су одмах на почетку састанка одбили предлог да седница Социјално-
економског савета буде одржана у петак јер није нађено решење кључних проблема. 

„Онда је премијер рекао: ево вам, седите, решавајте, нека вам се прикључе Расим Љајић и 
Никола Селаковић и тражите решење. Ја не знам зашто њих двојица, за Расима још разумем, 
али за Селаковића никако, али добро“, каже Орбовић и тврди да датум одржавања седнице 
СЕС-а нити је договорен нити је могао да буде договорен, ако ни због чега другог а оно зато 
што састанку није присуствовао председник Уније послодаваца Небојша Атанацковић. 

Орбовић не зна када ће доћи до састанка у саставу проширеном учешћем Љајића и Селаковића 
и сматра да би тај састанак требало да закаже Александар Вулин. Да ли је преговарачима у 
новом саставу дат неки рок? „Не. Само што је пре могуће“, каже Орбовић и додаје да „ако 
постоји воља да се нађе решење, довољан је и рок од два дана, ако не постоји воља, можемо 
годину дана да решавамо, нећемо ништа решити“. 

Како Данас сазнаје, представници Владе Србије би већ данас могли да понуде известан 
компромис синдикатима око проширеног дејства колективног уговора, уколико се утврди да је 
то једини услов да остала решења - отпремнине, рад на одређено време, минимална цена 
рада... - буду прихваћена. „Ако је то цена да ова остала решења буду прихваћена, можда би 
требало учинити тај уступак“, речено је Данасу у Влади. Данасови саговорници у Немањиној 
11 сматрају да је питање проширеног дејства колективних уговора ионако пренаглашено јер 
„неких великих финансијских ефеката ионако нема“. 

Синдикати стално инсистирају на проширеном дејству колективних уговора, а све се мање 
помиње обрачун накнада за годишњи одмор, боловања и друго који се у нацрту измена Закона 
о раду, објављеном на сајтовима синдиката и Министарства за рад, заснива на основној плати 
увећаној за минули рад који се обрачунава само за године код послодавца. 

„А то је скинуто. Таман посла, па ми о томе нећемо ни да причамо. Премијер је и данас 
поновио да ће се разговарати строго о договорених пет института. Ма то је Вулин накачио ту 
само да би могао да тргује. Ма знате ли колико би била умањена плата у том случају?“, тврди 
Орбовић. 

Данасов извор у Влади тврди да је ММФ инсистирао на решењу пет института о којима говоре 
синдикати. 

Шта ли је обећано УПС-у? 

На питање да ли је Вучић на јучерашњем састанку показао разумевање за захтеве синдиката, 
Орбовић за Данас каже: „Да, па не би се све одложило да не показује разумевање. Али очито 
постоји и она друга страна којој је такође нешто обећао“. 
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Без раста привреде нема реформе пензионог 

система 

АУТОР: БЕТА 

Београд - Ефикасна реформа пензионог система, у постојећој демографској ситуацији у 

Србији, није могућа без повећања броја запослених и оживљавања привредне активности, 

изјавила је потпредседница Удружења синдиката пензионера Србије Марија Тодоровић. 

Она је на округлом столу посвећеном реформи пензионог система казала да Удружење 

синдиката пензионера жели да подстакне Владу Србије да оживи привреду и повећа број 

запослених, чиме би се пружио конкретан допринос тој реформи. „Ниједна држава није 

укинула пензиони систем и бригу о старим лицима. У Србији, у којој пензионери чине 24 одсто 

становништва, досадашње реформе пензионог система су се састојале у повећању доприноса, 

смањењу пензија и подизању старосне границе. Те мере нису дале потребне ефекте, а 

положај пензионера се сваке године погоршава“, казала је Тодоровић. 

Економиста Миладин Ковачевић оценио је да су постојећи пензиони системи, не само у Србији, 

неодрживи и да је потребно дефинисати узроке и последице тренутног стања тих система. 

„Постојећи расходи за пензије захватају једну трећину укупних расхода буџета Србије и зато 

он не може стимулативно да делује на ширем привредном плану“, рекао је Ковачевић. Он је 

додао да реструктурирање управљања имовином Фонда ПИО и начина његовог финансирања 

јесте битан, али не и довољан правац реформисања пензионог система. „Неопходно је да се 

омогући ПИО Фонду да више учествује у управљању и структури власништва над јавним 

предузећима и земљиштем. Фонд би тако, по основу ренте, имао сопствене приходе а буџет би 

био делимично релаксиран од расхода за пензије“, казао је Ковачевић. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/modeli_prodaje_za_svako_preduzece.4.html?news_id=284513 

Јавна расправа о Нацрту закона о приватизацији 

Модели продаје за свако предузеће 

АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - Помоћник министра финансија Ненад Мијајловић изјавио је да ће најкасније два 

месеца после доношења новог закона о приватизацији, чије се усвајање очекује крајем 

августа, бити познат модел продаје за свако предузеће. 
 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bez_rasta_privrede_nema_reforme_penzionog_sistema.4.html?news_id=284619
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bez_rasta_privrede_nema_reforme_penzionog_sistema.4.html?news_id=284619
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/modeli_prodaje_za_svako_preduzece.4.html?news_id=284513
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 Мијаиловић је у јавној расправи која је о том закону јуче била организована у Регионалној 

привредној комори у Крагујевцу, навео да у Агенцији за приватизацију има 384 субјекта 

приватизације, међу којима је 161 предузеће у реструктурирању. У њима је запослено око 

100.000 радника, а имовина је, према Мијајловићевим речима, вредна милијарду динара. 

- Након усвајања закона, свим заинтересованим инвеститорима биће упућен јавни позив за 

предузећа која још нису приватизована, чији ће се искази прикупљати у року од 30 дана. 

После истека тог рока, сви субјекти приватизације ће морати у својом „личним картама“ да 

ажурирају процену вредности капитала на дан 31. децембра 2013 - рекао је Мијајловић. 

На бази те процене, истакао је потом, Министарство привреде ће доносити одлуку о моделу 

приватизације, методу и мерама које ће се примењивати. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/upozorenje_vladi.55.html?news_id=284653 

Синдикати просветара поново прете штрајком 1. септембра 

Упозорење влади 

АУТОР: В. АНДРИЋ 

Београд - Синдикати просветних радника спремају штрајк за 1. септембар као упозорење 
влади поводом најављеног смањења зарада запосленима у јавном сектору за 10 одсто. 
Штрајкачки одбор сва четири репрезентативна синдиката просветара почео је припреме за 
протест, а коначна одлука о начину изражавања незадовољства биће донета око 15. августа, 
изјавио је за Данас Бранислав Павловић, председник Синдиката образовања Србије. 
- Иако је смањење плата запосленима у јавном сектору било предвиђено од 1. јула, то је 
померено за јесен због ребаланса буџета. Очито да нико није спреман да преузме врућ 
кромпир, јер се синдикати оштро противе. Без смањења пензија уштеде би биле веома мале - 
сматра Павловић. 

Председник Уније синдиката просветних радника Србије Драган Матијевић каже за Данас да 
ће 1. септембра сигурно бити организован штрајк. 

- Кад год је Унија донела одлуку о штрајку он је изведен, а тако ће бити и овај пут. Ми никад 
нисмо блефирали. Циљ тог протеста је да упозоримо владу и Министарство просвете да 
нећемо пристати на смањење плата, а ако држава не одустане, изаћи ћемо на улице и када 
буду доносили такву одлуку. Плате запослених у основним и средњим школама су испод 
републичког просека - наводи Матијевић. 

Он додаје да је Унија синдиката просветних радника послала предлог закона о платним 
разредима још 2. априла, али да досад нису добили позив на разговор са министарком 
државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички. Четири репрезентативна синдиката су 
јој упутили допис 25. јуна, међутим одговора још нема. Удовички је, подсетимо, за јесен 
најавила усвајање закона о платним разредима. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/upozorenje_vladi.55.html?news_id=284653
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- То није реално и тешко да ће закон почети да се примењује од 1. септембра. Можда је 
могуће тек од наредне године. Израда закона о платним разредима је врло озбиљна ствар. 
Словенци су се тиме бавили три, четири године, а влада планира да то уради за месец, два, 
што је нереално - оцењује Павловић. 

Синдикат образовања Србије, ГСПРС „Независност“, Унија синдиката просветних радника и 
Синдикат радника у просвети Србије планирали су штрајк упозорења 19. маја, али су од њега 
одустали због поплава које су задесиле нашу земљу. 

ТЕЛЕГАРФ 

http://www.telegraf.rs/vesti/politika/1135892-sindikati-sa-vucicem-o-zakonu-o-radu-kljucno-je-dogovoriti-dejstvo-

kolektivnih-ugovora 

СИНДИКАТИ СА ВУЧИЋЕМ О ЗАКОНУ О РАДУ: 
Кључно је договорити дејство колективних 
уговор 

На састанку са премијером, председник УГС-а каже да су он и лидер Савеза самосталних 
синдиката Србије још једном предочили да би било лоше укинути проширено дејство 
колективних уговора, јер тиме не би претерано боље било "бизнис заједници", а синдикати би, 
тврди, изгубили много. Председник УГС-а оценио је да је састанак био ефикасан и додао да 
очекује да се седница СЕС-а одржи следеће седмице. Премијер Србије је потврдио да је 
састанак био ефикасан и навео да земља мора да се реформише и да зато треба да се преузму 
тешки потези са којима се многи људи неће сложити 

Укупно коментара5 

Председник Уједињених гранских синдиката (УГС) “Независност” Бранислав Чанак оценио је 

да је данашњи састанак са премијером Александром Вучићем био ефикасан и очекује да 

седница Социјално економског савета (СЕС) буде одржана наредне седмице. 

 

Чанак је Тањугу, после састанка са премијером, рекао да је договорено да два министра све 

примедбе и предлоге “упакују у правну форму”, како би били разматрани на тој седници. 

На састанку са премијером, који је трајао пола сата, Чанак каже да су он и лидер Савеза 

самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић још једном предочили да би било 

лоше укинути проширено дејство колективних уговора, јер тиме не би претерано боље 

било “бизнис заједници”, а синдикати би, тврди, изгубили много. 

 

Фото: Тањуг/Сава Радовановић 

Према његовим речима, на састанку је разјашњено које би биле последице по синдикате, а 

који бенефити за послодавце услед укидања проширеног дејства колективних уговора. 

http://www.telegraf.rs/vesti/politika/1135892-sindikati-sa-vucicem-o-zakonu-o-radu-kljucno-je-dogovoriti-dejstvo-kolektivnih-ugovora
http://www.telegraf.rs/vesti/politika/1135892-sindikati-sa-vucicem-o-zakonu-o-radu-kljucno-je-dogovoriti-dejstvo-kolektivnih-ugovora
http://www.telegraf.rs/vesti/politika/1135892-sindikati-sa-vucicem-o-zakonu-o-radu-kljucno-je-dogovoriti-dejstvo-kolektivnih-ugovora/komentari/svi
http://www.telegraf.rs/teme/branislav-canak
http://www.telegraf.rs/teme/aleksandar-vucic
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- Укидањем проширеног дејства колективних уговора укинуло би се и колективно преговарање 

и социјални дијалог – рекао је Чанак. 

Он је додао да би се тако правио велики лом, а да не би било никакве вајде. 

- Ако се око тога договоримо све остало решаваћемо у ходу – рекао је Чанак, наводећи да би 

од велике користи могло да буде одржавање јавне расправе која би трајала неколико дана. 

Састанку је премијера са синдикалцима присуствовао је и министар радаАлександар 

Вулин. 

Он је пре два дана изјавио да ће нови закон о раду бити донет до половине јула и да очекује 

да ће седница Социјално-економског савета бити одржана што пре, “како бисмо са 

синдикатима и послодавцима последњи пут суочили супротстављене аргументе и донели 

коначну одлуку”. 

ВУЧИЋ: ЕФИКАСАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА СИНДИКАТА 

Александар Вучић изјавио је данас да је састанак са представницима синиката о предлогу 

закона о раду био ефикасан и додао да је и даље проблем проширено дејство 

колективног уговора. 

- Да ли ћемо у наредна три дана успети да дођемо до компромиса или не, видећемо, али тај 

закон мора да буде модеран, озбиљан и одговоран, тако да омогући приступ инвеститорима, 

али да ни у каквом случају не буде против радника – рекао је Вучић на конференцији за 

новинаре. 

Он је навео да земља мора да се реформише и да зато мора да се преузму тешки потези 

са којима се многи људи неће сложити. 

- У нашој земљи је нажалост увек највише противника одлукама које су биле најбоље, 

најважније и најзначајније за земљу, али без обзира на то, Влада ће своје одлуке доностити – 

рекао је Вучић. 

Он је додао да ће “неке друге одлуке бити донете данас на поподневној или вечерењој 

седници Владе”. 

(Телеграф.рс / Тањуг) 

 

http://www.telegraf.rs/teme/aleksandar-vulin
http://www.telegraf.rs/teme/aleksandar-vulin
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=01&nav_id=870828 

Како реформисати пензиони систем? 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Еефикасна реформа пензионог система, у постојећој демографској ситуацији, 

није могућа без повећања броја запослених и оживљавања привредне активности. 

Ово је данас изјавила потпредседница Удружења синдиката пензионера Србије Марија 

Тодоровић. 

Она је на округлом столу у Београду, посвећеном реформи пензионог система, казала да 

Удружење синдиката пензионера жели да подстакне Владу Србије да оживи привреду и повећа 

број запослених, чиме би се пружио конкретан допринос тој реформи. 

"Ниједна држава није укинула пензиони систем и бригу о старим лицима. У Србији, у којој 

пензионери чине 24 одсто становништва, досадашње реформе пензионог система су се 

састојале у повећању доприноса, смањењу износа пензија и подизању старосне границе за 

одлазак у пензију. Те мере нису дале потребне ефекте, а положај пензионера се сваке 

године погоршава", казала је Тодоровић.  

 

Према њеним речима, Удружење синдиката пензионера се противи евентуалној продаји 

имовине ПИО Фонда, као делу реформе пензионог система, већ се залаже за прецизно 

утврђивање власништва над том имовином.  

 

Економиста Миладин Ковачевић оценио је да су постојећи пензиони системи, не само у Србији, 

неодрживи и да је потребно дефинисати узроке и последице тренутног стања тих система.  

 

"Постојећи расходи за пензије захватају једну трећину укупних расхода буџета Србије и 

зато он не може стимулативно да делује на ширем привредном плану", рекао је Ковачевић.  

 

Он је додао да реструктурирање управљања имовином Фонда ПИО и начина његовог 

финансирања јесте битан али не и довољан правац реформисања пензионог система.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=01&nav_id=870828
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"Неопходно је да се омогући ПИО Фонду да више учествује у управљању и структури 

власништва над јавним предузећима и земљиштем. Фонд би тако, по основу ренте, имао 

сопствене приходе а буџет би био делимично релаксиран од расхода за пензије", казао је 

Ковачевић.  

 

Удружење синдиката пензионера Србије, које је организовало округли сто о реформи 

пензионог система, формирано је на 14. конгресу Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) 

а статус колективног члана тог савеза, стекло је 3. марта 2014. године.  

 

Главни циљеви Удружења су јачање правне заштите пензионера, решавање системских 

питања везаних за ту категорију становништва и приближавање пензионерских удружења 

фирмама у којима су ти људи били запослени. 
 


