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Sindikati i poslodavaci o efektima Zakona o radu 

Godinu dana od početka primene novog Zakona o radu, poslodavci ocenjuju da je taj zakon doneo 

bolji privredni ambijent i efikasniji rad, pri čemu nije došlo do masovnih otpuštanja radne snage, 

kako su to najavljivali sindikati, a sindikati ostaju u uverenju da je taj propis smanjio prava 

zaposlenih i uneo veću nesigurnost. 

 

Direktor Unije poslodavaca Srbije (UPS) Slavenko Grgurević kaže da poslodavci za sada vide 

pozitivne efekte, posebno zato što  je novi zakon doprineo unapreĎenju poslovnog ambijenta u 

Srbiji. To se pre svega odnosi na uvoĎenje institucije fleksibilnog tržišta radne snage, što je 

motivisalo ne samo poslodavce, već i zaposlene na bolji i efikasniji radi, rekao je Grgurević. Pored 

primene Zakona o radu, Zakona o stečaju, nedavno doneta Strategija razvoja malih i srednjih 

preduzeća, kao i prvi koraci u pravcu restrukturiranja javnog sektora, ukazali su poslodavacima da 

Vlada Srbije dobro radi svoj posao zbog čega podržavaju reformski kurs ove vlade, rekao je on. Ono 

što poslodavci očekuju u narednom periodu je fiskalna reforma, rekao je Grgurević, ukazujući da se 

to odnosi na smanjenje velikih opterećenja koje poslodavci imaju, pre svega poreskih opterećenja 

na rad. On je mišljenja da bi poreska opterećenja na rad sa sadašnjih 60 odsto trebalo da budu 

smanjena na ispod 40 odsto, što će dovesti do prelaska mnogih poslodavaca iz "sivih" u legalne 

tokove, a i radnici će biti zadovoljniji jer će poslodavci moći više da ih plate. Grgurević smatra da 

primena Zakona o radu nije dovela do masovnih otpuštanja, čega su se sindikati u vreme donošenja 

zakona pribojavali, ukazujući da se i na tom polju stvari odvijaju znatno brže i pažljivije, što je 

vrlo važno, jer se radi o ljudima. "Unija poslodavaca je spremna da se uključi i ima konkretne 

http://www.pressonline.rs/info/biznis/358648/sindikati-i-poslodavaci-o-efektima-zakona-o-radu.html
http://www.popboxads.com/server/campain.php?utm_source=popbox&utm_medium=cpc&utm_campaign=popbox&idR=56890&oglId=4362&mId=231&burl=pressonline.rs&t=1435820107&sc=1e9b4f3fc99759dece9180065b32aadb&dl=1
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projekte. Razgovarali smo sa predstavnicima vlade da otpremnina bude inicijalni korak u pravcu 

novog zapošljavanja. Ne možete od jedne otpremnine napraviti posao, ali ako se 10 ljudi uključi to 

je već dovoljno za prvo ulaganje u posao“, naveo je on. Prema njegovom mišljenju, u Srbiji postoje 

mogućnosti da se uloži u neki posao, naročito u organsku poljoprivredu, IT sektor, energetiku, ali bi 

ljudi trebalo da imaju više vere u sebe i da shvate da su danas radnici, a već sutra mogu da postanu 

poslodavci. Poptredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Zoran Mihajlović, meĎutim, 

tvrdi da analiza tog sindikata pokazuje da pozitivnih efekata novog Zakona o radu nema. Nema 

investicija, prava zaposlenih su smanjena, zarade takoĎe, nije se poboljšalo zapošljavanje, 

izgubljen je  i onako nizak nivo socijanog dijaloga, izgubljeno je mnogo kolektivnih ugovora, rekao 

je on. Mihajlović je podsetio da su novim zakonom svi ranije potpisani kolektivni ugovori stavljeni 

van snage, pa su sindikati ubrzano morali da uĎu u pregovore sa poslodavačkim organizacijama za 

potpisivanje novih kolektivnih ugovora. "Ti pregovori idu otežano. Vrlo teško ćemo doći do 

potpisivanja novih granskih kolektivnih ugovora u realnom sektoru“, naveo je on. Upitan da 

prokomentariše činjenicu da posledica ovog zakona ipak nisuvelika otpuštanja, što su sindiakti 

najavljivali u vreme kada je zakon donošen, Mihajlović je rekao da sindikati nisu ni očekivali da će 

se desiti "histerija otpuštanja“. Mihajlović kaže da je svejedno nezaposlenost i dalje velika, a 

činjenicu da je zvanično stopa nezaposlenosti u padu objašnjava metodom statističkog računanja, 

 prema kojoj se svako ko je u radnom odnosu jedan sat u toku godine, više ne smatra 

nezaposlenim. Izvršni sekretar sindikata UGS Nezavisnost Zlata Zec takoĎe ne vidi bilo kakve 

pozitivne efekte novog Zakona o radu, tvrdeći da je ono što se u javnosti predstavlja dobro, poput 

rasta zaposlenosti, zapravo igra statistike. Ona nije dala odogovor na pitanje ima li podataka koji bi 

opravdali strahopvanja sindikata da će doći do većeg broja otkaza, ukazujuću, umesto toga, da nije 

došlo do rasta zaposlenosti. Zec takoĎe u negativne efekte zakona ubraja, kako kaže, gotovo 

potpuno ukidanje kolektivnog pregovaranja. „Mi zaključujemo kolektivni ugovor sa Unijom 

poslodavaca, koja okuplja pet odsto zaposlenih, i to se odnosi samo na taj procenat zaposlenih kod 

tih poslodavaca. A pregovaramo mesecima,  godinama i to je zaludan trud. Mislim da je tu velika 

greška napravljena“, istakla je Zec. Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o radu 18. jula 

prošle godine, a zakon je stupio na snagu 29. jula 2014. 
Izvor: Tanjug.rs 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-i-poslodavaci-o-efektima-zakona-o-radu 

Синдикати и послодаваци о ефектима Закона о 
раду 
 

Годину дана од почетка примене новог Закона о раду, послодавци оцењују да је тај закон 
донео бољи привредни амбијент и ефикаснији рад, при чему није дошло до масовних 
отпуштања радне снаге, 

како су то најављивали синдикати, а синдикати остају у уверењу да је тај пропис смањио 
права запослених и унео већу несигурност. 

Директор Уније послодаваца Србије (УПС) Славенко Гргуревић каже да послодавци за сада 
виде позитивне ефекте, посебно зато што  је нови закон допринео унапређењу пословног 
амбијента у Србији. 

То се пре свега односи на увођење институције флексибилног тржишта радне снаге, што је 
мотивисало не само послодавце, већ и запослене на бољи и ефикаснији ради, рекао је 
Гргуревић. 

Поред примене Закона о раду, Закона о стечају, недавно донета Стратегија развоја малих и 
средњих предузећа, као и први кораци у правцу реструктурирања јавног сектора, указали су 
послодавацима да Влада Србије добро ради свој посао због чега подржавају реформски курс 
ове владе, рекао је он. 

Оно што послодавци очекују у наредном периоду је фискална реформа, рекао је Гргуревић, 
указујући да се то односи на смањење великих оптерећења које послодавци имају, пре свега 
пореских оптерећења на рад. 

Он је мишљења да би пореска оптерећења на рад са садашњих 60 одсто требало да буду 
смањена на испод 40 одсто, што ће довести до преласка многих послодаваца из "сивих" у 
легалне токове, а и радници ће бити задовољнији јер ће послодавци моћи више да их плате. 

Гргуревић сматра да примена Закона о раду није довела до масовних отпуштања, чега су се 
синдикати у време доношења закона прибојавали, указујући да се и на том пољу ствари 
одвијају знатно брже и пажљивије, што је врло важно, јер се ради о људима. 

"Унија послодаваца је спремна да се укључи и има конкретне пројекте. Разговарали смо са 
представницима владе да отпремнина буде иницијални корак у правцу новог запошљавања. Не 
можете од једне отпремнине направити посао, али ако се 10 људи укључи то је већ довољно 
за прво улагање у посао, навео је он. 

Према његовом мишљењу, у Србији постоје могућности да се уложи у неки посао, нарочито у 
органску пољопривреду, ИТ сектор, енергетику, али би људи требало да имају више вере у 
себе и да схвате да су данас радници, а већ сутра могу да постану послодавци. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-i-poslodavaci-o-efektima-zakona-o-radu
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Поптредседник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Зоран Михајловић, међутим, 
тврди да анализа тог синдиката показује да позитивних ефеката новог Закона о раду нема. 

Нема инвестиција, права запослених су смањена, зараде такође, није се побољшало 
запошљавање, изгубљен је  и онако низак ниво социјаног дијалога, изгубљено је много 
колективних уговора, рекао је он. 

Михајловић је подсетио да су новим законом сви раније потписани колективни уговори 
стављени ван снаге, па су синдикати убрзано морали да уђу у преговоре са послодавачким 
организацијама за потписивање нових колективних уговора. 

"Ти преговори иду отежано. Врло тешко ћемо доћи до потписивања нових гранских 
колективних уговора у реалном сектору, навео је он. 

Упитан да прокоментарише чињеницу да последица овог закона ипак нису велика отпуштања, 
што су синдикати најављивали у време када је закон доношен, Михајловић је рекао да 
синдикати нису ни очекивали да ће се десити "хистерија отпуштања”. 

Михајловић каже да је свеједно незапосленост и даље велика, а чињеницу да је званично 
стопа незапослености у паду објашњава методом статистичког рачунања,  према којој се свако 
ко је у радном односу један сат у току године, више не сматра незапосленим. 

Извршни секретар синдиката УГС Независност Злата Зец такође не види било какве позитивне 
ефекте новог Закона о раду, тврдећи да је оно што се у јавности представља добро, попут 
раста запослености, заправо игра статистике. 

Она није дала одоговор на питање има ли података који би оправдали страховања синдиката 
да ће доћи до већег броја отказа, указујућу, уместо тога, да није дошло до раста 
запослености. 

Зец такође у негативне ефекте закона убраја, како каже, готово потпуно укидање колективног 
преговарања. 

Ми закључујемо колективни уговор са Унијом послодаваца, која окупља пет одсто запослених, 
и то се односи само на тај проценат запослених код тих послодаваца. А преговарамо 
месецима,  годинама и то је залудан труд. Мислим да је ту велика грешка направљена, 
истакла је Зец. 

Скупштина Србије усвојила је измене Закона о раду 18. јула прошле године, а закон је ступио 
на снагу 29. јула 2014. 

 
(Танјуг) 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/572182/Vucicu-ovo-je-poskupelo 

Vučiću, ovo je poskupelo 

Gorica Avalić  

Za godinu dana poskupele su brojne namirnice, posebno voće, povrće i suhomesnati proizvodi, a ne 

samo ulje, kako je preksinoć izjavio premijer Aleksandar Vučić. 

 

Vučić je u jednoj TV emisiji rekao da je graĎanima Srbije u prirodi da uvek govore negativno. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/572182/Vucicu-ovo-je-poskupelo
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- Mi imamo jednu rečenicu: “Uvek mi je loše i sve je poskupelo”. Doneo sam precizne podatke da 

vidite da je malo toga poskupelo. Ulje ima sedam dinara višu cenu, za sve ostalo je cena niža. 

Govorim o cenama u maloprodaji. Dajte, otiĎite i pogledajte stvarne cene - poručio je premijer. 

 

Premijer naredio, mi ga poslušali. Na osnovu cena odreĎenih artikala koje pratimo periodično u 

istoj prodavnici zaključili smo da nije ulje jedino koje je poskupelo, već da je od dvadesetak 

proizvoda čak 16 danas skuplje nego prošle godine. 

  

Vera Vida, predsednica Centra potrošača Srbije, šokirana je premijerovom izjavom. 

 

- Kako ništa nije poskupelo, bog s njim? Nema proizvoda koji nije skuplji dinar ili dva. Potrošači 

nam se javljaju i žale se na stalna poskupljenja. Statistika koju zvaničnici koriste samo je tačna 

obrada netačnih podataka - tvrdi Vida. 

 

I Igor Ivanovski iz Asocijacije potrošača Srbije kaže da proizvodi poskupljuju. 

- Naše istraživanje na 60 različitih proizvoda pokazalo je da su namirnice samo od marta do juna 

poskupele četiri odsto - objašnjava Ivanovski. 

 

Ipak, neki proizvodi, poput mesa, pojeftinili su. Za pileći file prošle godine trebalo je izdvojiti i 

više od 700 dinara, dok danas može da se naĎe i za 600. Juneće šnicle koštale su 650 dinara, a 

danas koštaju 610. Pojeftinio je i prašak za veš, pa je umesto 530 dinara za tri kilograma danas 

dovoljno 470 dinara. Niža je i cena tunjevine, koja je prošle godine koštala oko 190 dinara, a danas 

košta 165. 

  

Deficit manji za 100 milijardi 

U prvoj polovini ove godine deficit budžeta smanjen je za 100 milijardi dinara, saopštio je 

preksinoć Vučić u istoj emisiji. 

„Fiskalni deficit trenutno je 1,6 odsto BDP, što je rezultat koji je meĎu najnižima u Evropi, a 

prosek plata u maju ove godine izjednačen je sa prosekom iz istog meseca 2014. godine, što je 

znak da su počele da rastu zarade u privatnom sektoru“, izjavio je premijer. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/571952/TRAZE-OTPIS-DUGOVA-Taksisti-iz-cele-Srbije-danas-protestuju-u-Beogradu 

TRAŽE OTPIS DUGOVA Taksisti iz cele Srbije danas 
protestuju u Beogradu 

Nebojša Radšić  

Povodom haosa koji vlada u taksi prevozu, Udruženje taksista „SITAK“ iz Kragujevca, u četvrtak, 2. 

jula, organizuje protestnu vožnju taksista u Kragujevcu i Beogradu. 

U podne, ispred zgrade Vlade RS biće održan protest, sa zahtevima: „Uslovni otpis duga i kamate“ i 

„ObezbeĎivanje ambijenta za rad taksista sa ciljem redovnog izmirivanja obaveza prema državi 

RS“. Naš protest će podržati i beogradski taksisti u organizaciji Samostalnog Sindikata taksi vozača i 

auto prevoznika Srbije. 

 

Taksisti će se u Kragujevcu okupiti danas, u 7 časova, na taksi stajalištu „kod Krsta“, a zatim 

krenuti u protestnu vožnju ulicama: Trg Radomira Putnika (ispred zgrade Suda), Nikole Pašića, Dr 

Zorana ĐinĎića, Save Kovačevića, Grada Sirena, Zmaj Jovina, Potporučnika Govedarice, Avalska. 

 

Odatle, taksisi kreću za Beograd, u kome će im se pridružiti taksisti sa teritorije cele Republike 

Srbije (Novi Sad, Pančevo, Požarevac, Niš, Zaječar, Knjaževac, Niš, Paraćin, Čuprija, Jagodina, 

Užice, Čačak, Kraljevo, Požega, Valjevo, Šabac....) 

  

U Beogradu, protestna vožnja biće organizovana u 11 časova, na sledećem pravcu: Sava Centar - 

most Gazela - ulica Savska - ulica Nemanjina - Trg Slavija. 

  

Protest će trajati do ispunjavanja prethodno navedenih zahteva ili do davanja garancija premijera 

ili lica koje će Aleksandar Vučić lično da odredi, da će zahtevi biti ispunjeni. 

 

- Na ovaj korak smo se odlučili posle mnogo bezuspešnih pokušaja da ukažemo organima vlasti u 

Kragujevcu i celoj državi, da je oblast taksi prevoza u Srbiji potpuno neureĎena, zbog čega trpe 

čestiti preduzetnici koji legalno obavljaju ovaj posao - kažu u udruženju taksista „SITAK“. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/571952/TRAZE-OTPIS-DUGOVA-Taksisti-iz-cele-Srbije-danas-protestuju-u-Beogradu
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zeleznice-u-kontrasmeru-MMF-u.sr.html 

Железнице у контрасмеру ММФ-у 

Ово јавно предузеће од данас неће пословати у четири одвојене целине, јер се чека формална 

одлука владе 

 
За неколико година превоз путника и транспорт робе без државних субвенција (Фото 
„Железнице Србије”) 

„Железнице Србије”, упркос обећањима и похвалама, данас нису почеле да раде као четири 
засебна предузећа како је са Међународним монетарним фондом договорено – да од 1. јула 
буду трансформисане у предузећа за превоз путника, робе, управљање инфраструктуром и 
холдинг, незванично нам је речено у овом јавном предузећу. 

Железнице су пре само месец дана добило најбољу оцену од ММФ пошто је од свих јавних 
предузећа у реструктурирању једино испунило досадашње обавезе из меморандума са 
светским кредиторима. Железнице су урадиле оно што је од њих до тада тражено – донеле су 
план статусне промене и оснивачке акте четири одвојена предузећа. На питање зашто то нису 
спровеле у дело, у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре кажу да су све 
активности спроведене у договореним роковима. Све процедуре у вези оснивања три нова 
предузећа су завршене и само се чека формална одлука Владе Србије. Министарство привреде 
је како наводе надлежно за давање сагласности на статусну промену, као и доношење 
оснивачких аката. 

Подела предузећа је први корак у предстојећој трогодишњој реформи највећег губиташа међу 
јавним предузећа, који прави минус од 7,7 милијарди динара и који би од 2018. требало да 
послује уз минималну помоћ државе. 

Предвиђено је да четири нове компаније организационо, управљачки и финансијски буду 
потпуно самосталне. Предузећа за превоз путника, робе и инфраструктуру биће ослобођена 
свих терета из прошлости и губитака. Та три друштва ће се бавити искључиво делатностима 
због којих су основана без било каквих пратећих послова. 

 Друштво за превоз робе 2016. године требало би да добија 50 одсто мање субвенције него ове 
године. Већ следеће године дотације би биле 80 одсто мање, да би од 1. јануара 2018. 
предузеће функционисало тржишно и без икаквих субвенција. Све то треба да омогући да се 
учешће железнице у транспорту са садашњих 10 повећа на 29 одсто, колико је износило 1990. 

Друштво за превоз путника делимично ће пословати на тржишту, а делимично добијати 
накнаду од државе. Држава ће надокнађивати обавезу јавног превоза путника и тиме 
гарантовати државне линије на којима ово предузеће мора да превози путнике. Она ће плаћати 
разлику између цене карте коју плаћају путници и реалне економске цене. 

По истом принципу ће и локалне самоуправе моћи да субвенционишу линије за које процене да 
су им од интереса. Остале приходе Друштво за превоз путника ће морати да обезбеди на 
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тржишту проналажењем нових купаца, повећањем броја превезених путника и подизањем 
квалитета услуге. 

Друштво за управљање инфраструктуром углавном ће бити финансирано из буџета. Док 
матично друштво „Железнице Србије” треба да буде нека врста привременог холдинга. Пошто 
нова три друштва морају да стартују без терета из прошлости, предвиђено је да овај холдинг 
преузме дугове, вишак имовине и запослених (све оне службе које нису у функцији основне 
делатности три нова предузећа). 

Дакле у холдингу ће бити сви дугови према међународним финансијским институцијама, 
иностраним железничким компанијама и текућа дуговања. Предлог је да дугове од око 1,5 
милијарди евра влада преузме на себе, јер она, као гарант, фактички и плаћа те обавезе. 

У јавности се највише спекулисало да би у железницама, које запошљавају 17.000 радника, од 
30 до 60 одсто њих могло да остане без посла у наредних неколико година. Анализе 
„Железница Србије” показују да ако би плате за 17.000 радника остале исте као до сада 
(просечно 40.000 динара), а учешће зарада у трошковима пословања остане на 57 одсто, 
железнице би од сопствених пара које зараде могле месечно да исплате зараде за свега 7.143 
радника. Број запослених у холдингу смањиваће се најпре пензионисањем, а затим 
преквалификацијом, јер је потпуно сигурно да ће новооснована друштва имати мањак кадрова 
на многим пословима. 

М. Авакумови 


