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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/478846/Samostalni-sindikat-Zakon-o-radu-u-sluzbi-stranih-interesa 

Самостални синдикат: Закон о раду у служби 
страних интереса 

Председништво Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) саопштило је данас да измене 

Закона о раду без јавне расправе представљају отворено подаништво страним интересима, 

јер, како оцењују у саопштењу, нико разуман не би могао да закључи да је висок степен 

радничких права узрок лошег економског стања у земљи. 

"Атак на зараде, које су најмање 

у Европи, одбијање да се дефинише минимална зарада иако то чине и најразвијеније земље, 

олакшано отпуштање у земљи где је стопа незапослених највиша у Европи, а шансе за ново 

запошљавање никакве - најважнији је правац и циљ креатора овог закона, како би раднике 

учинили још сиромашнијим и тиме погоднијим за израбљивање", наведено је у саопштењу СС. 

 

Синдикат сматра да је немогућност запошљавања и несигурност радног места већ довело до 

тога да млади људи у Србији немају перспективу, док су сви остали у страху од губитка посла 

и још веће беде која им прети. 

 

"Самозвани левичари и патриоте нису решили криминалне приватизације, нису пронашли 

инвеститоре, нису оживели предузећа и покренули економски опоравак Србије, али зато 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/478846/Samostalni-sindikat-Zakon-o-radu-u-sluzbi-stranih-interesa
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жртве трагичне економске ситуације проглашавају главним кривцима", наведено је у 

саопштењу. 

 

СС најављује да ће јавне расправе о новом закону о раду ипак бити - ако не онакве каква је 

предвиђена законом, онда ће је бити на трговима, у предузећима, фабричким круговима, 

улицама. 

 

На тој и таквој јавној расправи учествоваће они који на које се закон односи, а то су радници и 

сви грађани Србије, најављују из синдиката. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/478899/Kragujevac-Protest-radnika-Zastava-kamiona-razapeli-sator-Kod-krsta 

Крагујевац: Протест радника “Застава камиона”, 
разапели шатор Код крста 

Н. Радишић  

Радници фабрике „Застава камиони“ започели су данас у подне протесте и одржали прву јавну 

седницу свих синдиката у овом предузећу. 

Најавили и протесте испред Владе Србије: Радници "Застава камиона" 

Они су у центру Крагујевца на Тргу код крста поставили шатор у коме ће да бораве даноноћно 

до испуњења захтева. 

 

Траже реализацију меморандума са стратешким партнером из Кине, да се испоштује протокол 

између репрезентативних синдиката Групе “Застава возила” и Владе РС и реализацију 

социјалног програма за старије раднике. Уколико се нико не одазове њиховом протесту, 

најавили су да ће следеће недеље наставити протесте у Београду испред Владе Србије. 

  

Ова фирма у реструктуирању има 393 радника, који од марта нису примили плате, немају 

оверене здравствене књижице, а од најављеног посла са фабриком „КАЦ“ из Кине, која је 

најављена као стратешки партнер, за сада нема ништа, јер је уговор са требало да се потпише 

крајем јуна, али из Владе Србије се до данас нико није јавио поводом тог посла који је 

представљен као спас за фабрику. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/478899/Kragujevac-Protest-radnika-Zastava-kamiona-razapeli-sator-Kod-krsta
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Радницима „Застава камиона“ данас су подршку дали радници „Застава оружја“, као и 

Синдикат „Фијат аутомобила Србија“.  

  

За среду је најављен састанак радне групе са предсставницима ИМТ-а Београд и других 

фабрика у реструктуирању из металског комплекса које су у сличним проблемима. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/478990/Holcim-i-Lafarz-prodaju-imovinu-kupce-traze-i-u-Srbiji 

Холцим и Лафарж продају имовину, купце траже 
и у Србији 

Тањуг 

Произвођачи цемента, швајцарски Холцим и француски Лафрж, којима је за најављено 

спајање потребна сагласност регулаторних органа, морају да продају имовину у вредности око 

пет милијарди евра, да би ту сагласност добиле, саопштиле су данас две фирме. 

Спајањем би настала највећа светска фирма за производњу цемента с годишњим прометом од 

око 44 милијарди долара и фирме морају да се ослободе имовине у вредности пет милијарди 

евра, пренео је Ројтерс. 

 

Компаније су навеле да траже заинтересоване за куповину своје имовине у разним земљама, 

међу којима и у Француској, Немачкој, Аустрији, Мађарској, Србији, Великој Британији и 

Бразилу. 

 

Услове спајања, према Ројтерсу, испитују регулаторни уреди у 15 земаља и Европска комисија. 

Лафарж и Холцим потврдили су данас да завршетак фузије очекују најкасније у првој 

половини наредне године. 

 

Да би нова компанија добила одобрење регулаторних органа, мораће да смањи своје имовине 

од 10 до 15 одсто укупних профита пре плаћања камата, пореза и отписа (ЕБИТДА). 

 

Два навећа произвођача цемента на свету, Лафарж и Холцим, објавили су намеру о спајању у 

априлу ове године. Трансакција ће се обавити разменом акција, при чему ће се једна акција 

Холцима мењати за једну акцију Лафаржа. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/478990/Holcim-i-Lafarz-prodaju-imovinu-kupce-traze-i-u-Srbiji
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Обе цементаре имају своје фабрике и у Србији. Холцим је 2002. купио цементару у Новом 

Поповцу код Параћина, а Лафарж исте године Беочинску фабрику цемента. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/478906/Firmi-kazna-i-kad-plati-porez 

КАКВЕ КАЗНЕ СПРЕМАЈУ ПОРЕЗНИЦИ ЗА НЕПЛАТИШЕ 

Фирми казна и кад плати порез 

Гордана Булатовић  

Измене Закона о пореском поступку и пореској администрацији предвидела је драстичне казне 

за све. Опрезни морају да буду и грађани, али и предузетници и фирме. 

Поред могућности да, ако грађанин плати порез, али не у износу који му је разрезала Пореска 

управа, плати камату, али и казну од минимум 50.000 динара, измене закона предвиђају да 

фирме или предузетници плаћају казну од 40.000 до 100.000 динара и кад плате намет, али не 

поднесу пореску пријаву. 

  

Према усвојеним изменама Закона о пореском поступку, а који је ступио крајем прошле 

недеље на снагу, фирме или предузетник који не поднесу пореску пријаву, не обрачуна и не 

плати порез може да рачуна да ће платити казну од 30 до 100 одсто износа дуга, али не мање 

од пола милиона за фирме и 100.000 динара за предузетнике. 

  

Ако не поднесе пријаву, обрачуна, али не плати порез, фирми или предузетнику наплатиће се 

казна од 20 до 75 одсто износа дуга, али не мање од 400.000 динара за фирму односно 80.000 

динара за предузетника. Ко поднесе пријаву, а не плати пореy може да рачуна на казну до два 

милиона динара. 

  

Ако фирма или предузетник закасни с достављањем потребне документације, плаћа казну од 

100.000 динара. 

Ко не истакне цене у малопродаји, плаћа казну до два милиона, колико плаћа и ако  прикаже 

порез другачије од онога како то предвиђа закон. 

Ако фирма не изврши попис акцизних производа у складу са законом, плаћа казну у износу три 

пута вредности промета тог производа у последњих шест месеци. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/478906/Firmi-kazna-i-kad-plati-porez
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Ко продаје акцизне производе, без акцизних маркица може да рачуна да ће порезници 

затворити радњу, а уз то власник може да рачуна и на затвор до пет година. 

Сваког ко запошљава раднике на црно, односно без валидног уговора о раду порезници ће 

затворити на период до шест месеци. 
 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:499774-Inspektorat-Otkaz-trudnici-je-bio-po-zakonu 

СКАНДАЛИнспекторат: Отказ трудници је био по 

закону 
Тањуг  

Инспекторат за рад Министарства за рад испитао је случај труднице Биљане Највирт која 

је добила отказ, и утврдио да је послодавац поступио у складу са законом 

 
Инспекторат за рад Министарства за рад испитао је случај труднице Биљане Највирт која је 
добила отказ, и утврдио да је послодавац поступио у складу са законом. 
 
Инспекторат за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавио је 
надзор у Научном институту за ратарство и повртарство и утврдио да права запослене Биљане 
Највирт нису повређена и да је послодавац поступио у складу са Законом о раду. 
 
Послодавац је, како се наводи у саопштењу Министарства, обезбедио посебну заштиту 
Највиртовој и продужио трајање радног односа на одређено време у складу са Законом. 
 
Инспекторат министарства је обавио надзор поводом вести објављене на телевизији Б92 о 
трудници Биљани Највирт под називом "Остаје без посла јер је трудна?". 
 
Научни институт за ратарство и повртарство из Новог Сада закључио је 17. априла 2012. године 
уговор о раду на одређено време на период од годину дана са Биљаном Највирт за обављање 
послова истраживача приправника, подсећа се у саопштењу Министарства. 
 
Једанаест месеци касније Највиртова је отворила боловање због одржавања трудноће и са 
послодавцем потписала два Анекс уговора о раду којима се радни однос продужава до истека 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета. 
 
У међувремену запослена је обавестила послодавца о другој трудноћи. 
 
Институт је са Највиртовом потписао и Анекс ИИИ којим јој је радни однос на одређено време 
продужен за време трајања трудноће са могућношћу даљег продужења за време породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:499774-Inspektorat-Otkaz-trudnici-je-bio-po-zakonu
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У складу са изменама и допунама Закона о раду од 8. априла 2013. године, запосленој која је 
за време заснованог радног односа на одређено време остала у другом стању, рок за који је 
уговором засновала радни однос на одређено време продужава се до истека коришћења права 
на породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге и посебне неге детета. 
 
Решење о отказу уговора о раду ништаво је ако је послодавцу било познато да је запослена 
остала у другом стању или ако је трудница у року од 30 дана од дана пријема решења о отказу 
уговора о раду обавестила послодавца и доставила потврду лекара, наводи се у саопштењу. 

 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:499617-Doktori-na-birou-umesto-da-lece 

Доктори на бироу уместо да лече 
А. Радуловић  

У Министарству здравља кажу да постоји вишак, а здравствене установе и пацијенти жале 

се на мањак лекара. За пет до седам година ће више од 60 одсто специјалиста из сваке 

области отићи у пензију 

АКО питате Министарство здравља, Србија има вишак лекара и школује превише будућих 
доктора. Ако би питали било ког пацијента из многобројних лекарских чекаоница, рекли би 
вам да је и лекара и сестара - премало, јер свуда има гужве и чекања. Слично тврде и 
директори појединих здравствених установа у нашој земљи, који се хватају за главу због 
одлазака лекара у пензију и немогућности да на њихово место запосле млађи кадар.  

- Србија је земља контраста, с једне стране имамо лекаре на бироу, с друге стране недостатак 
лекара, нарочито специјалиста је евидентан: за пет до седам година из сваке специјалности 
ће више од 60 одсто људи отићи у пензију - каже за „Новости“ др Татјана Радосављевић, 
директорка Лекарске коморе Србије. 

Чак и када би се одмах у наредној академској години драстично смањио број уписаних будућих 
лекара, ефекти те мере видели би се тек за шест година, упозорава др Радосављевић. 

У Министарству здравља признају да још нису урадили кадровски план, те да тренутно раде 
анализу података неопходних за израду тог планског документа. 

- Приликом анализе обезбеђености кадра, прати се испуњеност стандарда, односно узима се у 
обзир недостатак кадра, укључујући одласке из установе по било ком основу (одлазак у 
пензију, иностранство) - кажу у Министарству здравља, не појашњавајући на који начин ће 
пробати да „премосте“ мањак специјалиста. 

С друге стране, ухлебљење преко границе траже не само лекари са бироа, већ и они са 
искуством, из медицинских установе широм Србије. Тако остајемо и без врхунских хирурга, 
анестезиолога, специјалиста разних усмерења, у чије школовање су уложена велика средства 
и време. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:499617-Doktori-na-birou-umesto-da-lece
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2.5000 БЕЛИХ МАНТИЛА ЧЕКА ПОСАОКОД Националне службе за запошљавање евидентирано је 
укупно око 2.500 лекара. Од тога је највише, 2.365 лекара опште праксе (од тога 1.649 жена), 
док су специјалисти у мањини. Највише има незапослених специјалиста физикалне медицине 
и рехабилитације (13), специјалиста интерне медицине (9), специјалиста дерматовенерологије 
(6), специјалиста гинекологије и акушерства (5). 

- Боље плате су само један од разлога овог „одлива лекара“, ту су пре свега бољи услови 
рада, а можда је најважнији комплетан третман струке - уверена је др Радосављевић. - Јер, у 
њихово школовање је уложено много новца и времена: потребно је најмање шест година да 
завршите основне студије, па две године рада да бисте добили специјализацију, и то ако 
одмах почнете да радите. Код неких грана, на пример хируршких, специјализација траје до 
четири године, и ви практично не можете пре тридесете да почнете самостално да оперишете. 
За то време њихови вршњаци у иностранству већ увелико раде самостално. По мом искуству, 
још најмање пет година је потребно после специјализације да лекар буде у напону знања и 
искуства. 

И Министарство сматра да је део проблема у томе што нам за ваљаног специјалисту са 
искуством треба 10 година после дипломе. Зато најављују да ће изменама Закона о 
здравственој заштити бити укинута одредба од две године рада као услов за упућивање лекара 
на специјализацију, односно ужу специјализацију. 

Према садашњим одредбама овог закона, здравствени радник може стицати специјализацију 
под условом да је завршио приправнички стаж и положио стручни испит, као и да је најмање 
две године обављао здравствену делатност по положеном стручном испиту. У Министарству 
здравља кажу да су именовали координаторе који, између осталог, треба да предложе решења 
у вези са скраћивањем дугих листа чекања, али и реорганизације и прерасподеле простора, 
опреме и кадра здравственом систему. 

Да би то имало смисла, напомиње др Радосављевић, не сме се радити појединачно и 
паушално, већ морају сви делови система да се договоре: 

- Није ни прерасподела тако једноставна, у питању је огроман систем и којем не можете тек 
тако да људе премештате. Раније је био стимулисан рад лекара у мањим центрима, како би 
избегли „гомилање“ стручњака само у већим болницама. Данас тога више нема. Такође, 
неопходно је јасно дефинисати који ниво здравствене заштите шта ради. На пример, нема 
потребе да неке рутинске операције попут слепог црева или катаракте раде лекари из 
терцијарног сектора, када то могу и доктори из општих болница. То може значајно да смањи 
гужве и притисак на само неке установе. 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/poceli_protesti_radnika_zastave_kamiona.4.html?news_id=285043 

Држава још није заузела став о сарадњи крагујевачке фабрике и кинеске ЈАК групе 

Почели протести радника Заставе камиона 
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Тражимо да се држава дефинитивно одреди према Меморандуму о сарадњи наше 

фабрике са компанијом ЈАК моторс из Кине. Тај документ потписан је још пре неколико 

месеци и то уз подршку председника Србије Томислава Николића и надлежних у Министарству 

привреде. У међувремену, делегација наших стручњака боравила је у Кини, где је са 

менаџментом ЈАК моторса дефинисала све услове пословно-техничке сарадње. 
Упркос томе, уговор са Кинезима још увек не можемо да потпишемо јер немамо официјелну 
сагласност државе - истакнуто је не протесту радника Заставе камиона, који су се јуче у подне 
окупили у центру Крагујевца, разапели шатор и поставили прототип војног возила из 
потенцијалног производног програма, демонстрирајући незадовољство због инертности 
државе. 

Председник Самосталног синдиката Заставе камиона Горан Милетић подсетио је окупљене да 
је ЈАК моторс државна кинеска компанија и највећи произвођач теретних и теренских возила у 
Кини, са чијих производних линија и монтажних трака силази више од 500.000 теретњака, 
теренаца и других возила годишње, а која, према његовим речима, планира да у Крагујевцу 
изгради и највеће погоне на Балкану. Он је позвао Владу да „камионџијама“ да сагласност за 
тај посао или да им јасно каже да то не дозвољава Европска унија. У том случају држава је, 
сматра Милетић, обавезна да Застава камионима обезбеди новог стратешког партнера, као и 
социјални програм за прекобројне раднике те фабрике. 

Осим тога, учесници јучерашњег протеста позвали су Владу да поштује протокол који је са 
репрезентативним синдикатима Групе застава возила потписала још 2008. године. 

Договор о заједничким протестима 
Данашњем протесту „камионџија“, према званичној најави, присуствоваће председник 
Синдиката металаца Србије Зоран Вујовић и челници синдикалних организација ИМТ-а, ИМР-
а, Икарбуса, „14. октобра“ из Крушевца, „Каблова“ из Јагодине и других великих фабрика у 
реструктурирању. Очекује се да синдикати формирају радну групу која ће организовати 
заједнички протест у Београду. Радници Заставе камиона позвали су колеге из осталих 
крагујевачких предузећа у реструктурирању да им се, у центру Крагујевца, придруже у среду. 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић побуњеним 
„камионџијама“ и осталим незадовољним крагујевачким радницима треба да се обрати у 
четвртак. 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/poceli_protesti_radnika_zastave_kamiona.4.html?news_id=285043
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/povecava_se_starosna_granica_za_penziju.4.html?news_id=285057 

Од данас познате измене закона о ПИО 

Повећава се старосна граница за пензију 

АУТОР: Р. Ћ. 

Београд - Министарство рада ће данас објавити на свом сајту текст измена закона о пензијско 

инвалидском осигурању, које у скупштинску процедуру улазе 15. јула, сазнаје Данас. 
Извесно је да ће изменама бити повећана старосна граница, а још се не зна да ли ће та измена 
ступити на снагу одмах или ће бити реализована постепено. 

АКТЕР 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-95873-amcham-i-sindikati-o-zakonu-o-radu.html 

АМЦХАМ И СИНДИКАТИ О ЗАКОНУ О РАДУ 
 

Бета  
Представници Америчке привредне коморе разговарали су с председницима оба 

репрезентативна синдиката о изменама Закона о раду и унапређењу пословног окружења 

Договорено је да се убудуће одржавају редовни састанци како би се кроз конструктиван 
дијалог пружила подршка неопходним економским реформама, наводи се у заједничком 
саопштењу Америчке привредне коморе, Савеза самосталних синдиката Србије (С С С С) и 
Уједињених гранских синдиката (УГС) Независност. 
 
Учесници састанка су изразили наду да ће Закон о раду, чије је усвајање најављено, донети 
адекватна решења и за послодавце и за запослене, истиче се у саопштењу.  
 
На састанку, који је иницирала Америчка привредна комора, учествовали су председник СССС 
Љубисав Орбовић, председник УГС Независнот Бранислав Чанак и функционерке Америчке 
привредне коморе Маја Пишчевић, Амалија Павић и Драгица Пилиповић Чефи.  
 
Једина преостала спорна тема послодаваца и синдиката око измена Закона о раду је 
проширено дејство колективног одговора са којим се не слажу послодавци. 

 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/povecava_se_starosna_granica_za_penziju.4.html?news_id=285057
http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-95873-amcham-i-sindikati-o-zakonu-o-radu.html
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ВЕСТИ ОНЛАИН 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/416942/Ko-nam-kroji-Zakon-o-radu-3-Nova-Kina-u-Evropi 

Ко нам кроји Закон о раду (3): Нова Кина у 
Европи 

Синдикати у Крагујевцу спремају се за протесте уколико измене Закона о раду уђу у 

скупштинску процедуру, а прескакање јавне расправе о радничким правима оцењују као 

кршење демократске процедуре и својеврстан преседан који до сада није забележен у 

Европи, па ни у Србији. Према оцени Југослава Ристића, председника крагујевачког 

огранка Самосталног синдиката Србије, нови закон ће раднике учинити још 

сиромашнијим, а радна места несигурнијим. Овај закон погодиће и будуће генерације, 

сматра Ристић, због чега протести не треба да буду само синдикални, већ свенародни. 

  

- Нит која спаја све мањаковсти новог закона је тежња државе да радника што мање плати. 

Али и друга спорна ставка је подједнако важна, а то је да га држи у стању неизвесности што 

дуже. Изменама је предвиђено да рад на одређено време може да траје и до три године. У 

практичном животу то значи да неће у банци моћи да добије кредитну картицу или кредит. А 

сви знамо да се већина људи тако прехрањује и школује децу. Овакве измене и још читав низ 

диксутабилних чланова закона доноси се у земљи у којој је трећина на минималцу - каже за 

Вести Југослав Ристић. - Покушавају да од нас направе Кину у Европи и да будемо срећни ако 

уопште будемо имали шта да једемо. 

 

Ни оружари у Крагујевцу нису задовољни новим предлогом закона. Драган Илић, председник 

синдиката Застава оружје, каже да је "ово антираднички закон у односу на досадашњи" и да се 

не ради о незадовољству не само због неколико спорних чланова, већ читавог текста 

предлога. 

  

Социјална слика Крагујевца 

* становника 179.000 

* радно способно 116.350 

* запослено око 40.000  

 

- Од 187 чланова Закона о раду, чак 140 ставки је измењено, тако да нема говора да је реч о 

изменама, већ о потпуно новом закону који укида и ово мало што смо имали. 

Најдискутабилније је да радни дан може да траје и до 12 сати, а да се то не третира као 

прековремени рад. Предвиђено је и да морате да будете на располагању фирми 24 сата, укида 

се плаћање сменског рада и неће бити плаћен ноћни рад преко три сата. Радници и сада 

заиста тешко живе. Због тога смо у приправности и протестоваћемо уколико држава не буде 

http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/416942/Ko-nam-kroji-Zakon-o-radu-3-Nova-Kina-u-Evropi
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имала разумевања - каже Драган Илић. 

Југослав Ристић, који је дуго био на челу Синдиката оружара, сматра да држава интервенише 

на погрешном месту како би се извукла из кризе и да није најпаментије да се кола ломе на већ 

уморном и исцрпљеном народу. 

 

- Пола милиона људи у Србији живи с минималним приходима, па чак и испод тога. Чули смо 

за примере да званично раде за 21.000, али послодавцу после на руке морају да врате 3.000 

динара, како би уопште остали на том месту. А нови закон још више олакшава отпуштање и 

ускраћује висину отпремнине. Када таквог човека још више лупите по глави, онда је то у 

најмању руку нехумано - каже Ристић. 

  

Зло за генерације 

Држава није дала ниједан агрумент, ни гаранцију да ће нови 

закон донети више радних места кроз нове инвестиције. 

Закони о раду се иначе тешко мењају, тако да ће овај нови, 

уколико буде усвојен, погодити и наредне генерације. 

 

Самостални синдикат у Крагујевцу обавештен је из београдске централе да се припреме за 

протесте уколико се не постигне компромис за Владом Србије. У допису се наводи да је "још 

далеко договор о кључним тачкама и да власт најављује да ће по хитном поступку увести текст 

закона у скупштинску процедуру". Због ове ситуације, челници Самосталног синдиката укинули 

су одморе подружним руководиоцима у целој Србији. 

 

Сутра: Ко нам кроји Закон о раду (4): Враћамо се у 18 век 
 

 

РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/sindikati-odlucuju-o-odrzavanju-protesta_501042.html 

Синдикати одлучују о одржавању протеста 

БЕОГРАД -  

Руководства Уједињених гранских синдиката (УГС) Независност и Савеза самосталних 

синдиката Србије (СССС) разговараће данас о могућем одржавању протеста због Закона о 

раду. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/sindikati-odlucuju-o-odrzavanju-protesta_501042.html
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Председник УГС Независност Бранислав Чанак казао је за агенцију Бета да се о протесту 

размишља, јер се представници Владе нису одазвали састанку који је требало да се одржи 

прошле недеље. 

 

 

На састанку представника синдиката и премијера Србије Александра Вучића, који је одржан 1. 

јула ове године, договорено да се око спорне теме Закона о раду - проширеног дејства 

колективног уговора, у разговоре с синдикатима укључе министар правде Никола Селаковић и 

министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић. 

На том састанку, који је требало да се одржи до 4. јула, синдикати су требали да објасне шта 

проширено дејство колективног уговора у ствари значи и шта оно производи, како би се 

отклониле нејасноће и погрешна тумачења, а до решења би се дошло на састанку Социјално 

економског савета (СЕС), који је требало да се одржи до 11. јула. 

"Нико се није ни јавио, а не дошао на састанак. Вероватно се боје да имамо јаче аргументе", 

казао је Чанак за агенцију Бета. 

Он је изразио незадовољство и због тога што тај састанак, према његовим речима, и није била 

идеја синдиката, већ премијера Вучића. 

Проширено дејство колективног уговора постало је спорна тема због неразумевања и лошег 

тумачења, навео је Чанак и објаснио да то није обавезујуће за све послодавце. 

Чанак је истакао да се проширено дејство односи на цео привредни сектор, а не само на 

чланице Уније послодаваца и сваки послодавац може да тражи изузеће ако сматра да не може 

да испуни обавезе. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/vucic-efikasan-sastanak-sa-sindikatima_499354.html
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=07&nav_id=873685 

АмЦхам и синдикати о Закону о раду 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Представници Америчке привредне коморе разговарали су с председницима 

оба репрезентативна синдиката о изменама Закона о раду и унапређењу пословног 

окружења. 

 Договорено је да се убудуће одржавају редовни састанци како би се кроз конструктиван дијалог 

пружила подршка неопходним економским реформама, наводи се у заједничком саопштењу Америчке 

привредне коморе, Савеза самосталних синдиката Србије (С С С С) и Уједињених гранских синдиката 

(УГС) Независност. 

Учесници састанка су изразили наду да ће Закон о раду, чије је усвајање најављено, донети 

адекватна решења и за послодавце и за запослене, истиче се у саопштењу.  

 

На састанку, који је иницирала Америчка привредна комора, учествовали су председник С С С 

С Љубисав Орбовић, председник УГС Независнот Бранислав Чанак и функционерке Америчке 

привредне коморе Маја Пишчевић, Амалија Павић и Драгица Пилиповић Чефи.  

 

Једина преостала спорна тема послодаваца и синдиката око измена Закона о раду је 

проширено дејство колективног одговора са којим се не слажу послодавци. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=07&nav_id=873716 

Синдикати излазе на улице због ЗОР? 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Руководства Уједињених гранских синдиката Независност и Савеза 

самосталних синдиката Србије разговараће сутра о могућем одржавању протеста због 

Закона о раду. 

 Председник УГС Независност Бранислав Чанак казао је за агенцију Бета да се о протесту размишља, 

јер се представници Владе нису одазвали састанку који је требало да се одржи прошле недеље. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=07&nav_id=873685
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=07&nav_id=873716
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На састанку представника синдиката и премијера Србије Александра Вучића, који је одржан 1. 

јула ове године, договорено да се око спорне теме Закона о раду - проширеног дејства 

колективног уговора, у разговоре с синдикатима укључе министрар правде Никола Селаковић 

и министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић.  

 

На том састанку, који је требало да се одржи до 4. јула, синдикати су требали да објасне шта 

проширено дејство колективног уговора уствари значи и шта оно производи, како би се 

отклониле нејасноће и погрешна тумачења, а до решења би се дошло на састанку Социјално 

економског савета (СЕС), који је требало да се одржи до 11. јула.  

 

"Нико се није ни јавио, а не дошао на састанак. Вероватно се боје да имамо јаче 

аргументе", казао је Чанак за агенцију Бета.  

 

Он је изразио незадовољство и због тога што тај састанак, према његовим речима, и није била 

идеја синдиката, већ премијера Вучића.  

 

Проширено дејство колективног уговора постало је спорна тема због неразумевања и лошег 

тумачења, навео је Чанак и објаснио да то није обавезујуће за све послодавце. Чанак је 

истакао да се проширено дејство односи на цео привредни сектор, а не само на чланице Уније 

послодаваца и сваки послодавац може да тражи изузеће ако сматра да не може да испуни 

обавезе. 
 

МОНДО 

http://mondo.rs/a708144/Info/Drustvo/Canak-Nema-sednice-SES-dok-se-ne-ispuni-dogovoreno.html 

Чанак:Нема седнице СЕС док се не испуни договорено 

Аутор: Тањуг 

Председник Уједињених гранских синдиката (УГС) Независност Бранислав Чанак изјавио 

је данас да не очекује да ће седница Социјално економског савета (СЕС) ускоро бити 

заказана. 

Чанак каже да за тако нешто нема услова јер "оно што је прошле недеље договорено са 

премијером Александром Вучићем није испоштовано". 

Челник Независности је, за Тањуг, рекао да ће сутра бити одржана заједничка седница 

председништва УГС Независност и Савеза самосталних синдиката Србије на којој ће бити 

донета одлука шта ће синдикати даље предузети. 

http://mondo.rs/a708144/Info/Drustvo/Canak-Nema-sednice-SES-dok-se-ne-ispuni-dogovoreno.html
http://mondo.rs/topicv39/Tanjug/1
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Он је подсетио да је прошле недеље са премијером Вучићем, одржан састанак о изменама 

Закона о раду, на којем је договорено да министар трговине, туризма и телекомуникација 

Расим Љајић и министар правде Никола Селаковић све примедбе и предлоге "упакују у правну 

форму", како би били разматрани на седници СЕС-а. 

Међутим, ништа од договореног није испуњено, указао је Чанак. 

Председништво Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) саопштило је данас да измене 

Закона о раду без јавне расправе представљају отворено подаништво страним интересима, 

јер, како оцењују у саопштењу, нико разуман не би могао да закључи да је висок степен 

радничких права узрок лошег економског стања у земљи. 

Атак на зараде, које су најмање у Европи, одбијање да се дефинише минимална зарада иако 

то чине и најразвијеније земље, олакшано отпуштање у земљи где је стопа незапослених 

највиша у Европи, а шансе за ново запошљавање никакве - најважнији је правац и циљ 

креатора овог закона, како би раднике учинили још сиромашнијим и тиме погоднијим за 

израбљивање, наведено је у саопштењу СССС. 

Синдикат сматра да је немогућност запошљавања и несигурност радног места већ довело до 

тога да млади људи у Србији немају перспективу, док су сви остали у страху од губитка посла 

и још веће беде која им прети. 

"Самозвани левичари и патриоте нису решили криминалне приватизације, нису пронашли 

инвеститоре, нису оживели предузећа и покренули економски опоравак Србије, али зато 

жртве трагичне економске ситуације проглашавају главним кривцима", саопштио је тај 

синдикат. 

СССС најављује да ће јавне расправе о новом закону о раду ипак бити - ако не онакве каква је 

предвиђена законом, онда ће је бити на трговима, у предузећима, фабричким круговима, 

улицама. 

На тој и таквој јавној расправи учествоваће они који на које се закон односи, а то су радници и 

сви грађани Србије, најављују из синдиката. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1642817/Sindikati+sa+predstavnicima+Ameri%C4%8Dke+

komore.html 

Синдикати са представницима Америчке коморе 

Представници Америчке привредне коморе у Србији разговарали су с председницима оба 
репрезентативна синдиката о изменама Закона о раду и унапређењу пословног окружења. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1642817/Sindikati+sa+predstavnicima+Ameri%C4%8Dke+komore.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1642817/Sindikati+sa+predstavnicima+Ameri%C4%8Dke+komore.html
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Договорено је да се убудуће одржавају редовни састанци како би се кроз конструктиван 
дијалог пружила подршка неопходним економским реформама, наводи се у заједничком 
саопштењу Америчке привредне коморе, Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) и 
Уједињених гранских синдиката (УГС) "Независност", преноси Бета. 

Учесници састанка изразили су наду да ће Закон о раду, чије је усвајање најављено, донети 
адекватна решења и за послодавце и за запослене, истиче се у саопштењу. 

На састанку, који је иницирала Америчка привредна комора, учествовали су председник СССС 
Љубисав Орбовић, председник УГС "Независност" Бранислав Чанак и функционерке Америчке 
привредне коморе Маја Пишчевић, Амалија Павић и Драгица Пилиповић Чефи. 

Једина преостала спорна тема послодаваца и синдиката око измена Закона о раду је 
проширено дејство колективног одговора са којим се не слажу послодавци. 

 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Siva-ekonomija-kao-suva-drenovina.sr.html 

Сива економија као сува дреновина 

Познаваоци наше привреде нису уверени да држава сузбијањем рада на црно може да 

„испегла” половину буџетског дефицита 

 

На основу анкете Уније послодаваца Србије и Социјално-економског савета, под 

покровитељством Сwисс Лабоур Ассистанце. Укупно анкетираних 227 предузећа, укупно 

запошљавају 10.587 радника, од којих су 133 мала предузећа, 10 средњих, седам великих, а 77 

се нису изјаснили о броју запослених. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Siva-ekonomija-kao-suva-drenovina.sr.html


18 

 

У борби против сиве економије инспекцијске службе биће ојачане са 400 људи пребачених из 
других делова државне администрације, саопштио је недавно премијер Александар Вучић 
представницима компанија удружених у Америчку привредну комору. По рачуници министра 
финансија Лазара Крстића, за попуну буџета из сиве зоне пословања могло би да се наплати 
од 500 до 700 милиона евра годишње. Према његовим речима, тој сврси послужиће и пореске 
олакшице послодавцима, јер је држава одлучила да за новозапослене плаћа 70 одсто пореза и 
доприноса. 

Пословни свет, који ради легално, поздравља решеност државе да их коначно ослободи 
убитачне конкуренције из сиве зоне. Подршка не мањка ни од стране стручне јавности, али 
познаваоци српске економије и финансија тврде да из сиве зоне пословања може да се 
исцеди, у најбољем случају, упола мање од онога што званичници очекују. 

Упућени тврде да пореска служба сваке државе зна колико је пореза наплатила, али ниједна 
не слути колико јој је промакло. Прецизним подацима о раширености те појаве не располажу, 
ако нам је за утеху, ни државе у којима „не можеш ни да умреш ако ниси платио порез”. 

Прошлогодишње истраживање Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) и Фондације 
за развој економске науке (ФРЕН) открило је да је обим сиве економије у Србији опао мање 
него у било којој од 11 испитаних земаља. Смањење је само три процентна поена – са 33,2 
одсто БДП у 2010, на 30,1 процената у 2010. 

Милојко Арсић, професор Економског факултета у Београду, сматра да се на основу неких 
показатеља може закључити да је обим сиве економије током прошле и ове године код нас 
повећан. Разлоге за то треба тражити у продуженој економској кризи, високој незапослености, 
али и у одсуству институционалног напретка. 

– При процени добити за буџет од сузбијања сиве економије треба знати да њу није могуће у 
потпуности елиминисати и да се њен обим и у најуређенијим државама на свету креће између 
10 и 15 одсто БДП – указује Арсић. – Осим тога, при процени додатних прихода опорезивањем 
сиве економије неопходно је да се узме у обзир да би плаћање свих пореских обавеза довело 
до гашења неких, нарочито малих предузећа и радњи, који сада делимично раде у сивој зони. 

Имајући све у виду, Арсић процењује да би се сузбијањем сиве економије могли наплатити 
додатни државни приходи од највише један одсто БДП-а, што је упола мање од процене 
министра финансија Лазара Крстића и то након предузимања систематских мера у средњем 
року. 

Арсић ипак верује да би веће пореске приходе држава могла да оствари смањењем 
толеранције према сивој економији. То подразумева принудну наплату, забрану продаје нових 
индустријских производа на зеленим и бувљим пијацама, сузбијање сиве економије преко 
интернета и сузбијање рада на црно. 
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Сива економија није много већа у Србији него у другим земљама централне и источне Европе, 
али је уочљивија и иритира јавност, будући да се стално упућују позиви за штедњу, оцена је 
професора београдског Економског факултета Саше Ранђеловића, сарадника „Кварталног 
монитора”. 

Најављено кадровско јачање Пореске управе и Инспекције рада и њихове „агресивне” 
контроле деловаће на смањење сиве економије и рада на црно, али је неопходно да се 
повећају и казне, јер су многе прописане пре три до пет година и у међувремену обезвређене. 

– Кроз нови Закон о раду требало би смањити регулаторне трошкове легалног запошљавања, 
што би повољно деловало на смањење рада на црно – сматра Ранђеловић и додаје да висина 
пореза има мањи значај од вероватноће да ће онај који крши закон бити откривен и кажњен. 

Да ли су мере пореске политике довољне да се подстакне раст легалног запошљавања? 

Да би смањивање пореза значајније повећало пријављивање запослених на црно, Ранђеловић 
каже да би оно требало да буде трајно и неселективно, за шта сада нема услова, а 
предложено је привремено и ограничено на две године и важи само за новозапослене. Али, ни 
друге земље централне и источне Европе не прибегавају таквим мерама и добро је што су 
критеријуми постављени строго, јер је смањен простор за злоупотребу и губитак фискалних 
прихода. 

– Не постоје једноставна и брза решења овог проблема – сматра Ранђеловић. – Раст 
запослености је могућ тек када порасте привредна активност, за шта је потребно спровести 
реформе пословног окружења, као што су макроекономска стабилизација, системски закони и 
увођење чврстог буџетског ограничења. Такође је потребно подстицати раст грана са великим 
потенцијалом запошљавања, као што је високоградња, јер је у тој грани број запослених од 
2008. опао за више од 40.000. Потребна је и реформа образовања да би се оно ускладило са 
потребама тржишта.  
Под условом да кренемо брзо, прве резултате смањивања рада на црно могли би да видимо за 
шест месеци до годину дана. Неопходно је неколико месеци да јавност стекне утисак да се то 
дешава и да није шала, већ да је вероватноћа отклањања појаве реална, тврди Ранђеловић. 
----------------------------------------------------------------------- 
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Црно тржиште 11 милијарди евра 
Учешће сиве економије у Србији је нешто веће од 30 одсто БДП, тврде стручњаци, 
процењујући да се у тој нелегалној зони годишње обрне око 11 милијарди евра. Може ли се 
све то превести у легалне токове? 

Добри познаваоци јавних финансија тврде да је немогуће тих 11 милијарди превести у легалне 
токове од чега би држави кроз порезе припало по основу пореза и доприноса око три 
милијарде евра. 

Према подацима Министарства финансија, у прошлој години укупан БДП износио је готово 33 
милијарде евра, док је дефицит буџета био око милијарду и по евра. „Није могуће да се све 
утера у легалне токове. Један део је увек у сивој зони. Тако је и на Западу. Добар део 
занатских услуга, ситне поправке, радови по кући, то је и у развијеним земљама махом у сивој 
зони. Проблем код нас је што део економије који не би требало да буде у сивој зони и даље то 
јесте, пре свега у трговини”, рекао је за Танјуг економиста Иван Николић. 

Александар Микавица 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-Zelezari-Smederevo-startuje-visoka-pec.sr.html 

Потекло прво гвожђе у Железари 

Сировина и енергената има за неколико месеци до када би и влада требало да пронађе 

стратешког партнера за смедеревску челичану 

Смедерево– Након двомесечног „тихог хода” друга висока пећ у „Железари Смедерево” 
почела је јуче ујутру поново да ради, а предвече је из ње потекло прво гвожђе. 
У наредна два до три дана прве тоне течног гвожђа биће транспортоване у погон Челичане 
одакле ће након континуираног ливења први слабови кренути ка Топлој ваљаоници, саопштио 
је фабрички Сектор за односе са јавношћу. 

Бојан Бојковић, извршни директор за финансије у „железари”, потврдио је за „Политику” да 
за сада све тече по плану. 

У првом месецу рада планирамо производњу у еквиваленту од 65.000 тона готових производа. 
Запослени се полако враћају на посао, у складу са потребама погона. Сировина има довољно 
за неколико месеци, а дотле очекујемо да се реши питање продаје „железаре”, каже 
Бојковић. 

Продаја „Железаре Смедерево” у жижи је јавности. Све очи упрте су у српску владу од које 
зависи шта ће бити са некадашњим гигантом и више од 5.000 радника. Заинтересованих 
инвеститора има, поручују из радне групе за „железару”, али се њихова имена чувају попут 
највећих државних тајни. 

„Политика” је у више наврата писала о потенцијалним партнерима, а наши извори у фабрици и 
влади и даље тврде да су међу најозбиљнијим „играчима”руско-чешки холдинг „Јунајтед 
група” са седиштем у Луксембургу и америчка „Есмарк стил група” из Чикага. 

Међутим, према најновијим сазнањима, из „игре” никако не треба сасвим избацити ни 
енглески Инвестициони фонд „Вествуд” са седиштем у Бечу, са којим је Скупштина 
„железаре” потписала меморандум о сарадњи којим су изразили заинтересованост за 
куповину 100 одсто капитала фабрике. 
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Као могући и веома озбиљан претендент на стратешко партнерство са „Железаром 
Смедерево” има и једна домаћа фирма, тврди извор „Политике”. Реч је о првој српској 
ваљаоници бетонског гвожђа „Металфер стил мил” из Сремске Митровице која послује у 
оквиру „Металфер групе”, чији је већински власник италијанска компанија „СТГ група”. У овој 
ваљаоници која ради од 2008.године, месечно се произведе око 25.000 до 30.000 тона гвожђа 
за грађевинске арматуре. Производе и ребрасту арматуру и глатку жицу. Пре две године били 
су озбиљно заинтересовани за куповину „Железаре” у Никшићу . 

Ко је од њих најближи циљу, зависи искључиво од тога да ли ће држава расписати тендер, али 
и понуда које буду дали заинтересовани партнери. 

Ваља истаћи да озбиљне компаније које дугорочно размишљају и планирају да инвестирају на 
дуже стазе, на тендерима увек дају нижу понуду од компанија које често нуде и нереалне 
цене, па после препродају или не инвестирају ништа. Држава мора стратешки да размишља 
при доношењу одлуке, сматра наш саговорник близак руководству фабрике. 

Док се чека судбоносна јесен, у Смедереву влада неизвесност. Производња се обнавља, али 
се са њом по ко зна који пут обнављају и наде да ће фабрика опстати.Радници очекују да 
држава изабере најбоље партнере,а о могућности да тендер не успе, не желе ни да 
размишљају. Ни остатак Смедерева, које буквално зависи од „железаре”, не жели да верује у 
лош сценарио. 

Паљењем пећи, да парафразирамо министра Душана Вујовића, „Смедерево има ауто у возном 
стању”. До јесени остаје да се надамо најбољем купцу. 

О. Милошевић 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/samostalni-sindikat-zakon-o-radu-u-sluzbi-stranih-interesa 

Самостални синдикат: Закон о раду у служби 
страних интереса 
 

Председништво Савеза самосталних синдиката Србије саопштило је данас да измене 
Закона о раду без јавне расправе представљају отворено подаништво страним 
интересима, јер, како оцењују у саопштењу, нико разуман не би могао да закључи да је 
висок степен радничких права узрок лошег економског стања у земљи. 

Атак на зараде, које су најмање у Европи, одбијање да се дефинише минимална зарада иако 
то чине и најразвијеније земље, олакшано отпуштање у земљи где је стопа незапослених 
највиша у Европи, а шансе за ново запошљавање никакве - најважнији је правац и циљ 
креатора овог закона, како би раднике учинили још сиромашнијим и тиме погоднијим за 
израбљивање, наведено је у саопштењу синдиката. 
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Синдикат сматра да је немогућност запошљавања и несигурност радног места већ довело до 
тога да млади људи у Србији немају перспективу, док су сви остали у страху од губитка посла 
и још веће беде која им прети. 
"Самозвани левичари и патриоте нису решили криминалне приватизације, нису пронашли 
инвеститоре, нису оживели предузећа и покренули економски опоравак Србије, али зато 
жртве трагичне економске ситуације проглашавају главним кривцима", наведено је у 
саопштењу. 

СССС најављује да ће јавне расправе о новом закону о раду ипак бити - ако не онакве каква је 
предвиђена законом, онда ће је бити на трговима, у предузећима, фабричким круговима, 
улицама. 

На тој и таквој јавној расправи учествоваће они који на које се закон односи, а то су радници и 
сви грађани Србије, најављују из синдиката. 

(Танјуг) 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnici-%E2%80%9Ezastava%E2%80%93kamioni%E2%80%9Dsu-za-kineze 

Радници „Застава–Камиони”су за Кинезе 
 

Самостални синдикат крагујевачке фабрике у реструктурирању „Застава–Камиони” 
затражио је да се Влада Србије изјасни о томе да ли подржава потписани меморандум о 
сарадњи те фабрике с кинеском компанијом „ЈАЦ моторс”. 

На јавној седници синдиката, одржаној у центру Крагујевца, речено је да потписани 
Меморандум о сарадњи предвиђа монтажу лаких камиона у погонима крагујевачке фабрике, 
као и да је потенцијални кинески партнер, почетком године, надлежним представницима 
Владе предочио да жели у Крагујевцу да направи највећу фабрику на Балкану. 

– Тражимо да се држава одреди према том меморандуму – рекао је председник Самосталног 
синдиката „Застава–Камиона” Горан Милетић. – Нека држава јасно каже уколико јој Европа не 
дозвољава да Кинези дођу у Крагујевац. 

Други захтев је, додао је он, да Влада поштује споразум који је пре шест година потписала с 
репрезентативним синдикатима Групе „Застава возила”, у чијем је саставу и фабрика 
камиона, а трећи реализација социјалног програма за старији раднике, и то од 300 евра по 
години стажа, колико су добијали радници у свим „Заставиним” фабрикама. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnici-%E2%80%9Ezastava%E2%80%93kamioni%E2%80%9Dsu-za-kineze

