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Закон о раду: Свађа код синдиката 
Ј. Ж. С.   

Љутња радничких представника који не учествују у преговорима о Закону о раду. 

Спремни да изађу на улице, организују протесте и генерални штрајк 

 
ДА би прикрили своје саучесништво у изради и доношењу катастрофалног и 
антицивилизацијског Закона о раду, Бранислав Чанак и Љубисав Орбовић, лидери Самосталног 
синдиката и Удружених синдиката „Независност“, као се „буне“ због проширеног дејства 
колективног уговора, а ћуте о томе да послодавац може да отпусти радника кад и како хоће, 
да не мора да исплаћује зараде и да је синдикат само нужан украс за ЕУ. 
Овим речима Асоцијација слободних и независних синдиката Србије оцењује тренутну 
ситуацију у вези са усвајањем Закона о раду. 
- И као што је много пута већ виђено, Влада ће „тешком муком“ да прихвати проширено 
дејство колективног уговора, а синдикални лидери ће прогласити победу у заштити интереса 
радника - кажу у АСНС. - Радници нека, све по новом закону, раде без радног времена колико 
послодавцу треба, нека им се укине право на одмор и сведе на 10 сати, нека им се не плаћа 
сменски рад и нека буду отпуштени када послодавцу падне на памет... 
Ни у Удруженим синдикатима Србије „Слога“ нису оптимисти у вези са покушајем да се 
пронађе неко решење за супростављене ставове синдиката. 
- Могу да се направе само неке козметичке промене које би можда задовољиле на први поглед 
и једну и другу страну - каже Жељко Веселиновић, председник „Слоге“. 
Како су најавили у овом синдикату, они у парламенту имају једног посланика, који ће 
вероватно штрајковати и глађу у скупштини и на тај начин ће пробати да спречи усвајање 
закона. 
Ивица Веселиновић, председник Конфедерације слободних и независних синдиката Србије, 
истиче да они, иако су репрезентативни, не учествују у преговорима о Закону о раду, али се 
спремају за радикализацију ако предлог у овом облику оде на владу. 
- Никако не можемо да прихватимо документ којим се смањује 70 одсто права радника. Од 
овог нацрта имаће користи само страни инвеститори и велики послодавци. Зато ћемо 
користити сва средства синдикалне борбе, а то подразумева протесте и штрајкове упозорења. 
Не можемо се поредити у законодавном смислу с Европом, јер у Србији, ако изгубите посао, 
никада други нећете наћи, а у Европи одмах пронађете два нова - каже Веселиновић. 
Владимир Радосављевић, потпредседник УСС „Слога“ позвао је недавно у отвореном писму 
лидере синдиката који преговарају о Закону о раду, Чанка и Орбовића, да поднесу оставке у 
свим плаћеним одборима. Најпре из Социјално-економског савета, који је, како каже, од 
оснивања само фарса и да се удруже с осталима у јединствен фронт за одбрану радничких 
права, части и слободе. 
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ВУЛИН: УСВОЈЕНО - СПРОВЕДЕНО 
Цела влада је искрено ангажована на доношењу добрих измена Закона о раду и, кад буду 
донете, те измене ће се и спроводити, поручио је јуче министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Александар Вулин. 
- Оног секунда кад се измене усвоје, о њима више неће бити расправе. Оне ће бити 
спроведене - рекао је министар. 
Према његовим речима, те измене и допуне закона су суштински усаглашене, међутим и даље 
постоји неразумевање кад је реч о проширеном дејству колективног уговора. 
Упитан кад очекује да се предлог измена нађе у скупштинској процедури, Вулин је рекао: 
- Ако се договоримо, то може бити и дан после седнице Социјално-економског савета, што се 
нас тиче. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/477958/OTKRIVAMO-Rusi-preuzimaju-Zelezaru-za-dolar 

РУСКИ ХОЛДИНГ ПРЕУЗЕЋЕ СМЕДЕРЕВСКИ КОМБИНАТ ЗА ЈЕДАН ДОЛАР 

ОТКРИВАМО Руси преузимају Железару за долар 

Сузана Лакић  

Влада Србије и руски холдинг “Јунајтид група”(Унитед Гроуп), близак властима у Русији 

договорили су се јуче о продаји “Железаре Смедерево”, открива “Блиц”.Председници из ове 

групације Гор Чудополов и Игор Шамис јуче су у Влади са министром привреде Душаном 

Вујовићем договорили преузимање сто одсто капитала Железаре. На састанку коме је 

присуствовало осам чланова из холдинга није дефинисана цена, али извор “Блица” наводи да 

она највероватније неће ни бити предмет разговора. 

- Железара је у дуговима и великим проблемима. Циљ Владе је да сачува радна места за 5.000 

запослених, па ће Руси компанију највероватније преузети за један долар. То је и цена за коју 

је Влада Србије купила Железару од „Ју-Ес стила“ 2012 - каже наш извор.  

Саговорник “Блица” открива да ће Влада Србије са Русима преговоре о продаји Железаре 

финиширати већ почетком наредне седмице. Тада ће премијер Александар Вучић отпутовати у 

Москву, где ће се, према ранијим најавама, састати са председником и премијером Русије 

Владимиром Путином и Дмитријем Медведевом. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/477958/OTKRIVAMO-Rusi-preuzimaju-Zelezaru-za-dolar
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Извор “Блица” каже да представници “Јунајтид групе” нису скоро били у Смедереву и да су 

Железару последњи пут посетили пре две године. Тада су њихови консултанти урадити 

такозвани “дју дилиженс” смедеревске компаније, односно детаљну анализа њеног 

пословања. 

Победили на тендеру за „Прву петолетку“  

Чланица Јунајтид групе, фирма “Бумаш”, већ је учествовала у српској приватизацији. У 

конзорцијуму са другом руском фирмом “Росмашторг” победила је пре пет година на тендеру 

за куповину “Прве петолетке” из Трстеника. 

Одмах потом, у јануару 2009, одустали су од преузимања, правдајући се светском 

финансијском кризом. 

- Ипак, „Јунајтид група“ одлично познаје стање Железаре данас. Она се 2012. пријавила на 

тендер за Железару - наводи саговорник нашег листа. 

 

“Јунајтид група” је основана 2008. у Луксембургу. Највећи део имовине поседује у Чешкој и у 

Русији, па се води као руска фирма, а компанија послује и у Европи, Северној Америци, Азији 

и Африци. Група се бави металургијом, рударством и банкарством, наводи се на њеном сајту, 

где не постоји могућност и да се виде детаљи њеног пословања, попут профита и броја 

запослених. 

 

Према сазнањима “Блица”, власници групације су три фирме, међу којима су “Плзен стил” из 

Чешке, настао спајањем некадашњих “Шкодиних” фабрика челика, и “Бумаш” из Русије, 

произвођач машина за индустрију папира, челичних цеви, а бави се и експлоатацијом нафте. 

Ова компаније такође је повезана са руском владом. 

 

Од одласка „Ју-Ес стила“ из Смедерева, пре две године, из буџета је за опстанак Железаре 

дато више од 200 милиона евра. И поред државних субвенција компанија није могла да упосли 

све капацитете, па је у последње четири године акумулирала губитак око пола милијарди 

евра. 

 

За преузимање Железаре били су заинтересовани аустријски инвестициони фонд “Вествуд”, 

руски “Урал вагон завод” и америчка “Есмарк група”. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/477998/Udovicki-Zakon-o-radu-izglasan-na-izborima 

Удовички: Закон о раду "изгласан" на изборима 

Данас  

Потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички 

каже да се о новинама као што су оне које доноси Закон о раду одлучује кроз изборе, на 

којима је већина грађана гласала за реформе. 

"Јавне расправе су ваž н механизам укључивања оних који су заинтересовани и на које ће 

неки пропис да делује из два разлога - како би се обухватила њихова политичка воља, а да би 

и техничка решења добила проверу оних који ће их примењивати. 

  

Не ваља да се не поштује процедура, али у случају новог закона о раду је реч о садржају о ком 

друштво одлучује управо онако како се сада ради", наводи Удовички за Данас на питање зашто 

неће бити организована јавна расправа о новом закону о раду. 

  

Како је истакла, суштински, о новинама као што су оне које доноси Закон о раду одлучује се 

управо кроз изборе, на којима је већина грађана гласала за реформе, знајући да то 

подразумева стварање услова за раст запошљавања и кроз преговоре на нивоу Социјално-

економског савета, на коме, на крају, не мора да додје до потпуне сагласности, јер Влада и 

Скупштина доносе коначну одлуку. 

  

На питање о очекиваном ширем пакету закона који ће регулисати рад у јавној управи, 

Удовички је навела да ће постојати један или више закона о платама у јавној управи (локалној 

самоуправи, државним агенцијама и у јавним службама), као и закони, уредбе и други 

прописи везани за запошљавање и стручно усавршавање запослених. 

  

Што се тиче смањења плата, она је истакла да је потребно одвојити одвојити линеарно 

смањење плата од десет одсто од увођења реда у плате и зараде. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/477998/Udovicki-Zakon-o-radu-izglasan-na-izborima
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"Ово прво морамо да урадимо из фискалних разлога. А затим, мало касније да уведемо ред у 

систематизацију плата и трошење, што, по правилу, не доноси неке нарочите уштеде, већ 

омогућава да се временом пази а структуру зарада, како би трошење са једне стране зарада 

било рационално, а са друге стране да се подстиче стручност и независност у раду", рекал је 

Удовички. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/477978/Kori-Udovicki-Gradjani-na-izborima-glasali-o-Zakonu-o-radu 

Кори Удовички: Грађани на изборима гласали о 
Закону о раду 

Бета,  

Потпредседница Владе Србије Кори Удовички изјавила је да се о новинама попут оних које 

доноси нови Закон о раду "суштински" одлучује кроз изборе на којима је већина грађана 

гласала за реформе. 

Кори Удовички је на питање зашто неће бити јавне расправе о новом Закону о раду за 

сутрашње издање листа Данас одговорила да су грађани када су гласали за реформе знали да 

то подразумева стварање услова за раст запошљавања и кроз преговоре на нивоу Социјално-

економског савета. 

  

Истакла је да на том ниву, на крају, не мора да дође до потпуне сагласности, јер Влада Србије 

и скупштина доносе коначну одлуку. 

  

"Јавне расправе су важан механизам укључивања оних који су заинтересовани и на које ће 

неки пропис да делује. Не ваља да се не поштује процедура али у случају новог Закона о раду 

реч је о садржају о ком друштво одлучује управо онако како се сада ради", рекла је Кори 

Удовички. 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/477978/Kori-Udovicki-Gradjani-na-izborima-glasali-o-Zakonu-o-radu


7 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/478178/Radnici-AMSS-prekinuli-strajk-gladju 

Радници АМСС прекинули штрајк глађу 

Тањуг  

Радници АМСС прекинули су данас штрајк глађу након што је стигло обећање из кабинета 

премијера Србије да ће проблем аутомобилског савеза бити решен у најкраћем року, али се 

мирни протести испред зграде Владе Србије настављају до испуњења свих захтева, саопштено 

је из АМСС. 

Радници АМСС су тромесечни штрајк наставили 30. јуна испред зграде Владе и кажу да га неће 

прекидати док Александар Никачевић не буде привреден правди, а тројица учесника протеста 

су јуче (2. јула) ступила у штрајк глађу. 

 

Сви проблеми су, према наводима штрајкача, настали због тога што је Никачевић, након 

одлуке Скупштине АМСС од 9. априла о његовој смени са функције генералног секретара 

савеза, "наставио да користи капитал АМСС, неовлашћено дели отказе радницима и нелегално 

одржава ванредне седнице Скупштине АМСС, на којима су донети незаконити статути и одлуке 

о промени чланова Управног и Надзорног одбора". 

 

У саопштењу се тврди и да се име Александра Никачевића везује за разне афере - "кофер", 

преотимање Б92, клуб "Ванила"... 

 

"Кулминација незаконитог понашања је постављање Дејана Стојића за привременог заступника 

АМСС, иако статут не познаје такву функцију, а са циљем да би изиграо судску одлуку којом су 

му суспендована сва овлашћења", напомиње се у саопштењу и додаје да је Стојић лични 

пријатељ Никачевића кога је пре пар месеци запослио у савезу као шефа обезбеђења. 

 

Даље се додаје да пошто су против Никачевића и његових најближих сарадника "поднете 

кривичне пријаве због основане сумње да су учинили тешка кривична дела на штету АМСС 

система, радника и чланова, о чему је упозната и Светска аутомобилска федерација- ФИА, 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/478178/Radnici-AMSS-prekinuli-strajk-gladju
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радници АМСС који су указали на криминалне радње с пуним правом очекују да ће државни 

органи донети једину исправну одлуку да се Александар Никачевић приведе правди". 

 

"Само на овај начин прекинуће се тромесечна агонија радника који очекују повратак на своја 

радна места", наводи се у саопштењу штрајкача АМСС. 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/jakima-popusti-slabima-porezi 

Јакима попусти, а слабима порези 

Адвокати могу шта хоће, али радници, изгледа, мало тога. Последњи пример је штрајк 

адвоката незадовољних паушалним порезима који су им разрезани. Они су се 

ораганизовали, ступили у штрајк и добили су шта су хтели и мирна Бачка. Када радници 

штрајкују, држава се више и не обазире. 

Зна се чији протести више вреде? 

 Куда ће отићи реформе ако се јакима попушта,  а слабима намећу решења? При том, адвокати 

су одбили и увођење фискалних каса, такође притиском и претњом штрајковима. 

Међу адвокатима, као и у свакој другој бранши, има и богатих и сиромашних. Ти први посебно 

упадају у очи: неколико година било их је међу првацима код пореза на доходак грађана, али 

су од прецизне пореске евиденције успевали да остану далеко. Држава је, уздајући се у 

систем великих бројева, радије повећавала ПДВ за основне социјалне артикле с осам на десет 

одтсо, сврствала беби-опрему у вишу стопу ПДВ-а јер је то тако, очигледно, могло проћи.   

Судови поново могу да раде пуним капацитетом, а надлежни из министарстава финансија и 

правде постигли су договор с адвокатима да се паушални порез не повећава више од 41 одсто. 

Истовремено, формирана је комисија која ће заједно с надлежнима у Влади наставити да 

решава остале проблеме које муче ту браншу. 

Осталим струкама, које такође имају своје проблеме а нису стигли ни близу успеха које су 

постигли браниоци, остаје, за сада, да им завиде. Није први пут да се адвокати изборе за оно 

што им одговара. Упркос бројним највама и обећањима да ће морати да региструју пословање 

преко фискалних каса, држава је после неколико најава датума и тренирања строгоће ипак 

одустала од те намере. 

– Сматрам да су надлежни морали да буду упорнији и натерају адвокате да уведу фискалне 

касе. Тада бисмо имали јаснију слику о њиховом пореском капацитету и не би било проблема 

као код паушала – каже професор Економског факултета у Београду др Милојко Арсић. – Код 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/jakima-popusti-slabima-porezi
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нас треба другачије водити политику у тој области. Угроженима не треба попуштати 

смањивањем обавеза и олакшицама већ им треба помоћи касније додатним давањима.  

– Адвокатске коморе у Србији су добро организоване, знају шта хоће и како то да добију. Њима 

су најсличнији таксисти. Они такође имају одличну организацију која се, по правилу, избори за 

оно што им одговара – објашњава порески стручњак Ђерђ Пап. – Тако је то откако ја пратим 

ову област, а то је више од три деценије. Што се тиче Новог Сада и околине, није било 

драстичних повећања паушала ни за ову струку ни за друге. 

О томе како су успели да се изборе за решење које им је најприхватљивије и шта намеравају 

да раде да би поправили свој положај убудуће, секретар Адвокатске коморе Војводине Дејан 

Укропина каже: 

– Не само да смо постигли договор о максималној висини повећања пореског паушала већ смо 

се договорили да се тамо где за то постоје услови примењују и одређена умањења – наводи 

он. 

Д. Вујошевић     

Остали да се обрате лобистима 

Што се тиче пекара, лекара, апотекара и дригих професија које муче слични проблеми као 

адвокате, остаје им да оду код њих по савет, у Друштво лобиста Србије. Ко није чуо за њих тек 

да зна да су легално удружење које се бави „заступањем легалних захтева привредних 

субјеката у законом одређеном поступку“, како су сами написали на сајту. Јер струковна 

удружења ће убудуће морати да раде много више на заштити интереса чланства од овере 

чланских карата. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/udovicki_demonstrira_moc_politike.4.html?news_id=284791 

Бурне реакције на изјаву потпредседнице Владе за Данас да је нови закон о раду већ 

„изгласан“ на изборима 

Удовички демонстрира моћ политике 

АУТОР: Е. Д. 

Београд - Изјава коју је у интервјуу за Данас дала потпредседница Владе и министарка 
државне управе Кори Удовички да јавне расправе о закону о раду неће бити јер су се грађани 
о томе изјаснили на изборима, изазвала је бурно реаговање синдиката, НВО и појединих 
политичких партија. Први се јуче огласио Немања Ненадић, програмски директор 
Транспарентности Србија, који је министарку подсетио да је, према Закону о државној управи 
и Пословнику Владе, обавеза да се нацрти закона поставе на јавну расправу, посебно они 
којима се битно мења уређење неке области или ако за њих постоји посебно интересовање 
јавности. 
 
 
 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/udovicki_demonstrira_moc_politike.4.html?news_id=284791
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/krstic_od_sive_ekonomije_od_500_do_700_miliona_evra_.4.html?news_id=2

84792 

Пореска управа од средине месеца креће у офанзивну наплату прихода 

Крстић: Од сиве економије од 500 до 700 
милиона евра 

АУТОР: А. М. 

Београд - Пореска управа ће у првој половини овог месеца, то јест у наредних десетак дана, 
започети „офанзиву“ са циљем повећања наплате пореза, а прве ефекте очекује крајем 
септембра, кажу за Данас у Пореској управи. Како је још раније најавио нови директор ове 
институције Александар Миљковић идеја је да уз 600 постојећих инспектора, на терен изађе и 
400 људи који су до сада радили административне послове у Пореској управи, а њихов посао 
биће контрола издавања рачуна преко фискалних каса. Они ће, како нам је потврђено, већ у 
наредним данима почети да обилазе и проверавају продајне објекте. 

Да ће борба против сиве економије бити успешна, сматра и министар финансија Лазар Крстић, 
који очекује да би се тиме могло обезбедити 500 до 700 милиона евра годишње за буџет 
Србије. 

- У наредне две-три године проценат сиве економије би могао да буде смањен са садашњих 31 
на 23 до 24 одсто учешћа у укупним економским активностима, што би донело повећање 
буџетских прихода од 500 до 700 милиона евра годишње. То се не може остварити преко ноћи. 
Реално се може очекивати да се сива економија сведе на проценат какав је у земљама 
Централне и Источне Европе за две то три године и за то су потребне законске измене које 
данас већ имамо у Скупштини, али и нови начин управљања и награђивања људи у Пореској 
управи, као и нови однос према пореским обвезницима - сматра Крстић. 

Скупштина Србије је јуче започела расправу о амандманима на Предлог измена закона о 
пореском поступку и пореској администрацији, након што су дан раније посланици завршили 
начелну расправу о предложеним изменама, а министар је образлажући предложена решења 
оценио да ће њима бити омогућен ефикаснији рад Пореске управе и боља наплата пореза, као 
важан корак у сузбијању сиве економије. 

Стручна јавност се слаже са тиме да је превелики удео сиве економије у Србији и да то само 
по себи представља велики простор у којем држава може да пронађе нова буџетска средства, 
под условом да успе у покушају да сузбије праксу избегавања плаћања пореза и рада на црно. 

- Министар је потпуно у праву. Сива економија је у Србији већа него у региону. Колико је то 
значајан простор за повећање прихода може се видети на примеру Црне Горе, која је такође 
имала велику сиву зону, али је усвојила читав сет мера против ове појаве и тако значајно 
допунила свој буџет. Тамо су пооштрене казне за прекршиоце, појачане контроле, забрањено 
оснивање фирми лицима чијим предузећима је био блокиран рачун и усвојено још много 
других сличних мера. Донет је читав закон о сивој економији и формирана посебна комисија 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/krstic_od_sive_ekonomije_od_500_do_700_miliona_evra_.4.html?news_id=284792
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/krstic_od_sive_ekonomije_od_500_do_700_miliona_evra_.4.html?news_id=284792
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задужена да се бави сузбијањем оваквог пословања - каже за Данас професор Економског 
факултета у Београду Никола Фабрис. 

Порезници као сервис грађана 

Министар финансија Лазар Крстић јуче је говорио и на Генералној скупштини Интра-европске 
организације пореских администрација која се одржава у Београду, оценивши да је централна 
тема скупа - начин на који пореске управе могу да буду бољи сервиси грађана и имају бољи 
однос са пореским обвезницима, а не да буду доживљавани као репресивни орган - веома 
актуелна. „За Србију овај скуп долази у правом тренутку јер је у скупштинској процедури 
измена Закона о пореском поступку и пореској администрацији, изабран је нови директор 
Пореске управе и започета трансформација те службе“, рекао је Крстић. Бета 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/atak_na_najslabiji_deo_drustva.4.html?news_id=284786 

Југослав Ристић, члан Председништва Савеза самосталних синдиката Србије и први 

крагујевачки синдикалац, о новом закону о раду 

Атак на најслабији део друштва 

АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Радништво у Србији у историји домаћег покрета, од оснивања Тополивнице у 

Крагујевцу, 1851, која је била прво индустријско предузеће на Балкану, није било у горој 

ситуацији него што је то сада. Не само због беспослице, беспарице и сиромаштва, већ и због 

несигурности на радном месту и статуса у друштву и предузећима у којима су запослени. 

Отуда је нови закон о раду доживљаван као атак на најслабији део друштва, јер ће додатно да 

угрози ионако очајан положај радника, каже за наш лист Југослав Ристић, члан 

Председништва Савеза самосталних синдиката Србије и председник СССС у Крагујевцу и 

Шумадији. Истиче притом да су то разлози због којих је већ прихватио позив председника 

СССС-а Љубисава Орбовића синдикалним функционерима и запосленима у Синдикату широм 

Србије да буду организационо спремни за протесте уколико не дође до компромиса (са 

Владом) око закона о раду и да не користе годишње одморе док се не заврши борба око тог 

закона. Сам тај позив, према Ристићевим речима, сведочи да је ситуација међу радницима и 

синдикатима ванредна као никада до сада. 

- Закон о раду који Влада предлаже у начелу је споран, а у детаљима је антинародан, и због 

тога он није само раднички већ је проблем грађана Србије. То је законски акт који додатно 

осиромашује и обесправљује запослене у свим делатностима, који младима ускраћује 

перспективу, а старијима одузима и оно мало достојанства што им је остало након свих 

транзиционих искушења, мука и понижења у минулих четврт века - сматра Ристић, 

напомињући да из фабрика и установа у Шумадији свакога дана стиже све више иницијатива и 

захтева за спречавање доношења једног таквог закона. 

Криминална приватизације 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/atak_na_najslabiji_deo_drustva.4.html?news_id=284786


12 

 

Радничка права нису узрок пропасти српске привреде, већ криминална приватизација, 

непостојање правне државе и било какве стратегије економског и привредног развоја земље 

- тврди Југослав Ристић, који је годинама био синдикални вођа крагујевачких оружара. 
 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/gsp_u_teskom_stanju.39.html?news_id=284829 

Синдикати градског превозника упозоравају на лоше услове рада 

ГСП у тешком стању 

АУТОР: Д. МАЈСТОРОВИЋ 

Тражимо од Града и његових челника да се коначно заузму за Градско саобраћајно предузеће 
“Београд” (ГСП), јер овако више не може. Све се врти око новца. Тачније, ГСП нема новца. 

Две и по године не управљамо наплатом од продаје карата и то је резултирало пропадањем 
наших возила и неисплаћеним дуговањима прековременог рада. Наплата је већ месецима 200 
милиона, а када је ГСП контролисао карте, она је била 650 милиона динара. Стога, потребно је 
да се наплата карата врати ГСП-у и да се Београђанима објасни да морају да плаћају карту, 
каже за Данас Мирослав Јовановић, потпредседник репрезентативног Самосталног синдиката 
ГСП-а. 

- Имамо неисплаћених вожњи у милијардама динара. Возачима и радницима одржавања нису 
исплаћени сви прековремени сати, јер већина њих, због старости возног парка и мањка 
возача, ради са једним слободним даном недељно - истиче Јовановић. 

Према његовим речима, на свему се штеди, а постоји и мањак возача. Возни парк је стар и на 
ивици техничке исправности, посебно оних возила која саобраћају у приградским насељима, 
попут Ритопека или Рушња, а не добијају довољно новца за резервне делове. Штеди се, додаје 
он, и на набавци нових возила, којих је потребно још око стотину, јер је, не рачунајући нове 
“Соларисове” аутобусе, возни парк у просеку стар десет година, али има и возила која су 
стара и до 20. 

- Радници одржавања раде у отежаним условима, а то је потенцијална претња за безбедност 
путника. Наравно да ће се покварити аутобус који одради све три смене. Град нема довиљно 
новца, а предузеће је презадужено. Обраћали смо се градским челницима неколико пута, али 
се још нико није одазвао и нема повратних информација. Због тога смо решили да од 1. 
септембра, ако се до тада ништа не реши, испред градске Скупштине одржимо протест и јавно 
изнесемо наше мишљење - најављује Јовановић. Он закључује да ГСП има шансе за напредак, 
али да је за то потребна добра стратегија оснивача - Града Београда. 

И Јован Петко, заменик председника другог репрезентативног синдиката - Слога ГСП, каже за 
наш лист да је ситуација у предузећу веома тешка и да се проблеми гомилају из дана у дан, а 
да се притом не решавају. 

- Ако до септембра ствари не крену на боље, придружићемо се својим колегама из 
Самосталног синдиката у протесту. Радници су забринути за своја радна места, каса предузећа 

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/gsp_u_teskom_stanju.39.html?news_id=284829
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је празна, а возила су стара и у лошем стању. Сви су незадовољни. Ми смо свакодневно у 
контакту са управом предузећа, али нико од њих нема неко брзо решење, које би свима 
помогло - наводи Петко. 

С друге стране, Жељко Милковић, в.д. директора ГСП-а, наводи за Данас да протеста 1. 
септембра неће бити и да ће руководство тог предузећа, у сарадњи са радницима и 
представницима синдиката, доћи до заједничког решења. 

Како каже, у овом случају нема супротстављених страна већ само оних које заједнички 
решавају нагомилане проблеме. 

- Радници повремено раде прековремено када то захтева природа посла и тренутна ситуација. 
Деси се и да предузеће касни у испуњавању својих обавеза према радницима, попут исплате 
прековремених часова или јубиларних награда, али се тих обавеза не одриче и испуњава их, 
свакако водећи рачуна о финансијским ефектима на пословање и поштујући законске оквире - 
истиче Милковић. 

Возни парк стар, али исправан 

„Возни парк ГСП-а јесте стар. Просечна старост возног парка је преко десет година. То је 
чињеница и тренутно затечено стање. Возила ГСП-а која саобраћају на улицама јесу стара, али 
су исправна“, истиче в.д. директора овог предузећа. Милковић наводи да возила имају 
редовне годишње техничке прегледе приликом регистрације, ванредне шестомесечне, као и 
дневне прегледе, а да у случају уочавања евентуалне неисправности на линији возач је дужан 
да возило врати у погон на оправку. „Новца за резервне делове има, али се он троши у 
оквирима Закона о јавним набавкама, што понекад продужава процес реализације“, наводи в. 
д. директора ГСП-а. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/udovicki_demonstrira_moc_politike.4.html?news_id=284791 

Бурне реакције на изјаву потпредседнице Владе за Данас да је нови закон о раду већ 

„изгласан“ на изборима 

Удовички демонстрира моћ политике 

АУТОР: Е. Д. 

Београд - Изјава коју је у интервјуу за Данас дала потпредседница Владе и министарка 

државне управе Кори Удовички да јавне расправе о закону о раду неће бити јер су се грађани 

о томе изјаснили на изборима, изазвала је бурно реаговање синдиката, НВО и појединих 

политичких партија. Први се јуче огласио Немања Ненадић, програмски директор 

Транспарентности Србија, који је министарку подсетио да је, према Закону о државној управи 

и Пословнику Владе, обавеза да се нацрти закона поставе на јавну расправу, посебно они 

којима се битно мења уређење неке области или ако за њих постоји посебно интересовање 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/udovicki_demonstrira_moc_politike.4.html?news_id=284791
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јавности. 

 

 

- Било би добро да смо имали прилике да се на изборима опредељујемо на основу конкретних 

програма, увида у конкретна решења, али, нажалост, нисмо имали такву прилику. Претходна 

изборна кампања, као и раније, није садржала расправу о конкретним законским решењима, 

па тако ни о Закону о раду. Пре избора у децембру прошле године у јануару ове била је 

расправа о Нацрту закона о раду, али подаци са те расправе, односно шта је прихваћено а шта 

је одбијено, никада нису саопштени. Уместо тога у јуну се појавила нова верзија закона која 

није формално изнета на јавну расправу нити је предочено у чему се разликује од претходне - 

рекао је Ненадић и додао да Влада све ређе поставља законске предлоге на јавну расправу, 

иако би она требало да траје најмање 20 дана, као и да буде објављена на сајту Министарства. 

Он је оценио да забрињава то што нема гаранција да Влада убудуће неће наставити такву 

праксу и када је реч о другим важним законима. 

Слично је реаговао и Душко Вуковић, представник Савеза самосталних синдиката у Социјално-

економском савету, који је став министарке Удовички означио као „демонстрацију моћи 

политике“. 

- Несхватљиво је да било који министар у Влади може тако нешто да изјави, а оправдање није 

ни то што је реч о министарки која није ни задужена за политичке ставове, већ се у извршној 

власти налази као стручњак, очигледно не за област о којој је говорила. Заправо би сви 

чланови Владе морали да прочитају Устав, јер се онда не би догодило да неко оспори право 

грађана на полемику о начину на који извршна власт треба да реши неки проблем - каже за 

Данас Вуковић и додаје да би то онда значило да се грађани између избора ништа не питају, 

што је став који нас вуче више корака уназад. 

Поводом изјаве Удовички реаговао је и Удружени синдикат „Слога“, који је оценио да се 

избегавањем јавне расправе „не крши само демократска процедура већ власт показује 

неспремност да се суочи са критикама да он није добар“. У саопштењу „Слоге“ наводи се да 

„грађани јесу гласали за реформе, против системске пљачке и за бољи живот, али никако и за 

то да се нови закон стави у функцију искључиво крупног капитала“ и додаје „да су 

представници власти обећавали да ће бити организована јавна расправа о новим прописима о 

раду, што се није десило“. 

Изјаву потпредседнице Владе јуче је у Скупштини Србије посланица Демократске странке 

Александра Јерков оценила као скандалозну, а измене Закона о раду као процедуру која не 

улива поверење. 

А ту су и Маратонци 

Припрема Закона о раду претворила се у националну трагикомедију која све више подсећа на 

читање „Пантелијиног тестамента“ из Маратонаца, у коме се унапред зна колики ће део 

друштвеног и државног капитала бити остављен радницима који су га и стварали сопственом 

муком, оценио је у саопштењу Удружени синдикат „Слога“. 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=03&nav_id=871689 

"Власт не прихвата да је Закон лош" 

ИЗВОР: ТАЊУГ 

Београд -- Удружени синдикати Србије "Слога" оценили су да се избегавањем 

организовања јавне расправе о изменама Закона о раду не крши се демократска 

процедура. 

"Слога" сматра да тиме власт такође показује неспремност да се суочи са критикама да он није 

добар. 

"Најавом министарке државне управе Кори Удовички да неће бити јавне расправе о Закону о 

раду јер је о њему постигнута сагласност кроз изборе није тачна јер грађани јесу гласали за 

реформе, против системске пљачке и за бољи живот, али никако и за то да се нови закон 

стави у функцију искључиво крупног капитала и на своју  

штету", истиче се у саопштењу "Слоге".  

 

Додаје се да је су представници власти обећавали да ће бити организована јавна расправа о 

новим прописима о раду, што се није десило.  

 

"Очигледно је да се рад представника владе, такозваних репрезентативних синдиката и 

послодаваца у радној групи која припрема Закон о раду претворио у националну трагикомедију 

која све више подсећа на читање 'Пантелијиног тестамента' из Мартонаца, у коме се унапред 

зна колики ће део друштвеног и државног капитала бити остављен радницима који су га и 

стварали сопственом муком", наводи се у саопштењу "Слоге". 
 

 

 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=03&nav_id=871689
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http://www.dnevnik.rs/vojvodina/za-radnike-%E2%80%9Eagroziva%E2%80%9C-plata-sledece-sedmice 

За раднике „Агрожива“ плата следеће седмице 

ЖИТИШТЕ: Генерални директор „Србијагаса” Душан Бајатовић, директор „Агрожива” 

Предраг Амижић и представници београдског предузећа „Мибрас” одржали су у Новом 

Саду састанак са члановима штрајкачког одбора и синдиката „Независност” 

По договору закупац улази у „Агрожив” и преузима пола радника 

 у житиштанској компанији за производњу пилећег меса, на којем је било речи о тренутној 

ситуацији у фабрици и захтевима незадовољних радника. Део запослених, да подсетимо, 

данима не дозвољава закупцу погона  „Агрожива”, фирми „Мибрас”, да уђе у фабрику и 

започне производњу. 

Радници од власника житиштанског предузећа „Србијагаса” захтевају да им исплати заостале 

зараде, које нису добили од почетка године, као и да им предочи социјални програм намењен 

онима који ће бити проглашени за технолошки вишак. На састанку је договорено да се до 

уторка, 8. јула, свим радницима исплати јануарска плата, као и да се пословодство и власник 

„Агрожива” обавежу да у што скорије време предложе начин обезбеђивања средстава и 

рокове за исплату преосталих зарада. 

Постигнут је и договор да „Мибрасу” буде дозвољено да, у циљу покретања производње, 

ангажује између 450 и 550 радника, чији ће рад бити регулисан уговорима у упућивању код 

другог послодавца, на период до спровођења социјалног програма, а најдуже до годину дана. 

Пословодство „Агрожива” је, уједно, обавезано да, уз подршку и учешће власника фабрике и 

синдиката, код надлежних министарстава и Владе Србије започне преговоре о социјалном 

програму, као и да поднесе захтев за оверавање здравствених књижица запосленима, с 

обзиром на то да им је истекло здравствено осигурање.   

- Ови закључци требало би да послуже само као полазна основа за разговоре пословодства са 

радницима како би се постигао споразум да штрајк буде окончан до 4. јула. Уколико не буде 

нађено решење, штрајк ће бити настављен - рекао је председник синдиката „Независност” 

Јовица Катић и нагласио да ће, уколико запослени не прихвате закључке са састанка, то 

резултирати покретањем стечајног поступка у „Агроживу” и да ће сви радници завршити на 

бироу за запошљавање. 

Из предузећа „Мибрас” су поручили да су спремни да упосле половину радника, док би за 

преостале требало да се побрине „Србијагас”. 

Ж. Балабан 
 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/za-radnike-%E2%80%9Eagroziva%E2%80%9C-plata-sledece-sedmice
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RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/zasto-sindikatima-sve-manje-ljudi-veruje_500096.html 

Зашто синдикатима све мање људи верује? 

НОВИ САД  

У сусрет седници Социо-економског савета, на којој ће се још једном расправљати о 

Закону о раду, своје аргументе изнеће и синдикалци. Тада ће бити познато у којој мери 

ће се њихово виђење недостатака закона узети у обзир, али оно у чему се сви слажу је да 

моћ синдикалаца приликом доношења одлука није велика. 

У Србији данас сваки трећи радник ради на црно, 300.000 људи нема оверену здравствени 

књижицу, а запослени неретко добијају отказ само зато што су се усудили да протествују. 

У таквим условима борба за радничка права звучи као ни мало лак задатак, због чега се и 

значај и улога синдиката стално смањују. 

Због политичке и друштвене немоћи и лошег избора руководства, синдикатима у Србији верује 

свега 15 одсто грађана, а судећи по анкети РТВ, слично неповерење влада и у Новом Саду. 

И док неки кажу да ништа не знају о синдикатима или сматрају да мало чине за радничка 

права, има и оних Новосађана који тврде да синдикати раде у кооперацији с властима и због 

личних интереса појединаца. 

И синдикални лидери свесни су чињенице да синдикати нису што су некада били, јер им, осим 

веће моћи за доношење одлука у корист радника, недостају чланови. 

"Поверење радника није онолико колико би требало да буде, јер су изгубили поверење у 

организације у Србији, у којој је све теже и теже. Не функционишу системи у нашој земљи, а 

кад они не функционишу онда се проблеми и не могу решити", тврди потпредседник УГС 

"Независност" Славко Влаисављевић. 

Председник Савеза самосталних синдиката Војводине Горан Милић сматра да се поверење у 

синдиката полако враћа. 

"Узевши у обзир некадашњих милион чланова, па онда до пре пет година 800.000 чланова и 

данашњих око 400-500.000, јер се ни не зна тачан број због доста оних који су неплаћајући 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/zasto-sindikatima-sve-manje-ljudi-veruje_500096.html
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чланови, према ономе што видимо на терену, то поверење, иако је било изгубљено, полако се 

враћа", рекао је Милић. 

Имали радници поверења у синдикате или не, они су једини који се боре за бољу цену рада, 

колективни уговор или плаћени годишњи одмор, и мада су бројни коментари који говоре да се 

испод свега тога крију лични интереси, наши саговорници истичу да би друштво у Србији ишло 

у другом правцу само уколико би синдикати имали моћ да држава доследно испрати њихове 

захтеве. 

 

http://www.politika.rs/rubrike/ostali-komentari/Srbija-zastarelih-sindikata.lt.html 

Србија застарелих синдиката 

Да би социјални дијалог уопште био могућ, неопходно је да социјални партнери имају 

легалитет и легитимитет, што у Србији сада није случај. 

Кад је реч о Унији послодаваца, она се, не спорећи њен формални легалитет и легитимитет, 

фактички налази у игри покварених телефона. Наиме, Унија окупља приватне послодавце, 

претежно из малих и средњих предузећа, а на другој страни се као преговарач појављују 

претежно синдикати запослених у јавним службама, које заступају синдикалне централе СССС 

и УГС „Независност”. 

Кад је реч о репрезентативности синдиката, ситуација је још неповољнија. Наиме, сада један 

од формално репрезентативних синдиката, УГС „Независност”, није репрезентативан, јер 

нема потребних 180.000 чланова, док се Конфедерација слободних синдиката, која има 

решење о репрезентативности, искључује из рада Социјално-економског савета, што је само 

једна од потврда настојања СССС и УГС „Независност” да у социјалном дијалогу задрже 

монополску позицију. 

Међутим, много важнији проблем су критеријуми и процедура за утврђивање 

репрезентативности синдиката. О томе постоје јасни ставови Међународне организације рада, 

које актери социјалног дијалога из неких њима знаних разлога нису уважили. Пре свега, 

потребно је ревидирати статистичке податке о броју запослених, који служе као основа за 

утврђивање репрезентативности, јер су се битно променили и број и структура запослених. 

Такође, досадашњи начин утврђивања броја чланова појединих синдиката путем приступница 

треба укинути, јер се често се претварао у међусобно оптуживање конкурентних синдиката о 

томе ко је коме и колико чланова „украо”, ко има дупле приступнице и сл. Уместо тога, треба 

применити критеријум који користе земље са много дужом и успешнијом синдикалном 

традицијом: број уплаћених чланарина. То би, уверен сам, допринело и бољој контроли 

http://www.politika.rs/rubrike/ostali-komentari/Srbija-zastarelih-sindikata.lt.html


19 

 

финансија синдиката и јачању њихове демократске организације. То подразумева да се 

синдикати убудуће региструју у Агенцији за привредне регистре, а не у Министарству рада. 

Коначно, неопходне су промене у Правилнику о упису синдиката у регистар. Овај пропис сада 

обавезује сваку организацију синдиката у предузећу-установи да се упише у регистар, да има 

свој жиро рачун, печат, а то је један од извора атомизације синдикалног покрета. И супротно 

је Конвенцији 87 МОП, која послодавцима и држави изричито забрањује да се мешају у 

унутрашњу организацију и начин рада синдиката. 

У том контексту, неприхватљив је захтев синдиката за успостављање продуженог дејства 

колективних уговора. Основна знања из ове области говоре да се продужено дејство 

колективних уговора може увести само у случају ванредних околности – друштвених криза, 

елементарних непогода и других ванредних ситуација. Реч је о томе да је институт 

продуженог дејства колективног уговора у супротности са основним принципима колективног 

преговарања, а то су слобода организовања радника и послодаваца, добровољност, 

аутономија воље, и начело бона фиде, тј. добре вере међу преговарачима, која овде готово да 

и не постоји. Иза тог захтева, који није нов, крије се мала друштвена моћ међусобно 

супротстављених синдиката, који су се показали као један од најконзервативнијих делова 

друштва, неспремних да своју организацију, циљеве и начин рада прилагоде новим 

друштвеним околностима. 
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