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Орбовић: Како се штите права радника 
Извор:Бета  
 
Социјалним дијалогом и равноправним односом послодаваца и запослених се најбоље штите 
права радника, каже испред Савеза самосталних синдиката Љубисав Орбовић.  
Он је на међународној конференцији "Јачање социјалног дијалога и социјалних партнера - 
допринос напретку" истакао да се у Србији дијалог води на двопартитном и трипартитном 
нивоу, на основу Закона о раду, али да је тај закон "успорио колективно преговарање".  
"Законом је подигнута лествица за потписавање колективних уговора на ниво који наше 
послодавачке организације не могу да достигну, а то је да они имају више од 50 одсто потписа 
запослених у привредној грани", рекао је Орбовић.  
Додао је да је због тога проблем како да се примене колективни уговори на целу привредну 
грану.  
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин рекао је да 
Влада Србије "посвећена колективном преговарању" и да је ;до сада потписала 18 колективних 
уговора са представницима синдиката.  
"На следећој седници Социјално-економског савета разматраћемо предлог за давање 
проширеног дејства у области естраде и наравно пред нама је разговор о проширеном дејству 
колективних уговора у области хемије, неметала, пољопривреде и грађевине", истакао је 
Вулин.  
Он је додао да се "избегавају сукоби ;када синдикати, послодавци и држава седе заједно".  
Генерални секретар Европске конфедерације синдиката (ЕКС) Лука Висентини рекао је да 
социјални дијалог не може да постоји док нема колективног преговарања и да се и у земљама 
Европе не види велики напредак на том пољу.  
"Шведска је добар пример позитивних резултата у колективном преговарању и сви би требало 
да се угледају на ту земљу. Ми апелујемо на Владу Србије да јача социјални дијалог и укључи 
социјалне партнере и синдикате у доношење одлука", истакао је Висентини. 
 

 

 
 

Вулин: Влада посвећена колективном преговарању 
Извор:Танјуг 
 
Влада Србије посвећена је колективном преговарању, потписала је 18 колективних уговора са 
представницима синдиката, изјавио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Александар Вулин, наводећи да никада досад није потписан тако велики број уговора 
те врсте. 
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"Сматрамо да синдикати и послодавци морају да сарађују. Влада је ту да им помогне, и 
потписала је 18 колективних уговора са представницима синдиката од 22 укупно", рекао је 
министар након Међународне конференције "Јачање социјалног дијалога и социјаних 
партнера- доприноси напретку". 
На следећој седници Социјално-економског савета (СЕС), Вулин каже да ће се разматрати 
предлог за давање проширеног дејства у области естраде, да се заштите естрадни уметници, а 
ту је и разговор о проширеном дејству колективних уговора у области хемије- неметала, 
пољопривреде и грађевине. 
"Влада Србије труди се да помогне Социјално-економском савету и наш циљ је да у свим 
срединама имамо СЕС. Када синдикати, послодавци и држава седе заједно, преговарају, 
избегавају се сукоби, а суштина нашег рада и суштина сваког друштва јесте избегавање сукоба", 
рекао је Вулин. 
Генерални секретар Европске конфедерације синдиката Лука Винсентини рекао је, пошто је 
чуо министра рада и представнике из две репрезентативне синдикалне централе, да постоје 
одређени проблеми и потешкоће у функционисању социјалног дијалога. 
"Са једне стране, влада показује жељу да консултује синдикате, код успостављања 
индустријских односа и минималне зараде, међутим, постоје проблеми, пошто је дискусија у 
СЕС-у 'празна', јер постоји велики проблем, приликом закључења колективних уговора, праг 
потребан за репрезентативност јако је висок, што самим тим отежава закључење колективних 
уговора, односно, не дозвољава правилно функционисање колективног преговарања", рекао је 
Винсентини. 
Додаје да и у ЕУ постоје тешкоће приликом функционисања социјалног дијалога и чак у 
земљама на западу где је, подвлачи, био веома јак, а сада све више слаби и оцењује да постоји 
тенденција потпуног урушавања система колективног преговарања. 
"Изузетно је важно да се смањи праг за постизање проширеног дејства колективних уговора, 
који је сада 50 одсто, а то је исувише високо и јако је битно да се тај праг смањи, јер иначе се 
обесмишљава само колективно преговарање, тачније, убија се", истакао је Винсентини, чија 
конфередерација синдиката окупља 89 чланица из 32 земље ЕУ, или земаља кандидата, 
односно укупно 45 милиона радника. 
Конференцију "Јачање социјалног дијалога и социјалних партнера – доприноси напретку" 
организовали су Савез самосталних синдиката Србије и Европски синдикални институт. 
 

 

 

 

СССС задовољан састанком са Вучићем 
Извор:Танјуг 

 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић изјавио је да је 
задовољон састанком који је данас имао са премијером Александаром Вучићем и да је он 
показао спремност да Влада изађе у сусрет и помогне да се превазиђу проблеми радника у 
Србији, што отвара врата Србије на њеном путу ка Европској унији. 
„Састанак који сам имао са премијером Србије и његовим срадницима, а коме су присуствовао 
и генерални секретар Европске конфедерације синдиката Лук Висентини, био је на тему 
социјалног дијалога у Србији, о раду Социјално економског савета (СЕС), као и о преговорима 
око колективног уговора”, казао је он агенцији Танјуг. 

http://www.politika.rs/


4 

 

Орбовић је додао да је састанак није понудио конкретна решења, наглашавајући да сад 
предстоје разговори на СЕС-у, колегијуму СЕС-а и трипатитни састанци на којима ће се 
разговарати о покренутим темама. 
„Састанак је био врло коректан и даје простора за даљу квалитетнију причу у којој је питање 
минималне зараде, а која се очекује да се у наредном периоду поново повећа”, рекао је он 
додавши да је очекивање и да ниво у коме је Србија са доста ниским зарадама у наредном 
периоду расте. 
Лук Висентини, генерални секретар Европске конфедерације синдиката, која окупља 89 
организација из 32 земље и заступа 45 милиона радника, казао је Тањугу да је главна тема 
разговора било колективно преговарање и функционисање СЕС-а. 
„Током састанка назначили смо да је најбитније да социјални партнери, синдикати и 
послодавачке организације на сесијама СЕС-а разговарају о кључним проблемима у држави 
како би сам дијалог био смислен. Разговарало се и о минималним зарадама и јако смо срећни 
што је Влада Србије повећала минималне зараде”, рекао је Висентини. 
Према његовим речима, за прави социјални дијалог потребно је обратити пажњу на чињеницу 
да је праг за потписивање колективних уговора са проширеним дејством у Србији и даље јако 
висок и да је тих 50 одсто који се захтевају за то потпуно један нераелан захтев. 
„Услов за потписивање колективних уговора не би тербало да буде проценат који би се 
достизао, већ репрезентативност, односно треба да се одреди које су то организације које су 
репрезентативне”, објаснио је он и додао да је у неким земљама тај фиксни проценат који се 
тиче репрезентативности само пет одсто у одређеном сектору. Он је нагласио да је суштина да 
Влада буде та која ће помагати социјалним партнерима да могу да воде истински прави 
социјални дијалог. 
Висентини је истакао и да је колективно преговарање кључна тачка која се мора побољшати 
подсетивши да је Европска конфедерација синдиката започела кампању где је фокус на 
повећању зарада, односно да се висина зарада што више приближава и да се све више смањује 
неједнакост како би то утицало на опоравак и одрживост економије. 
„У успешним земљама 70 и 80 одсто њиховог раста зависи од унутрашње потрошње и тражње. 
Дакле да би се повећала та унутрашња тражња потребно је и да се повећају зараде. Што се тиче 
приступања ЕУ, како би Србија што брже напредовала на том путу потребно је да се одређени 
проблеми елеминишу, пре свега да Влада утиче на побољишање социјалног дијалога у смислу 
да мултинационалне компаније које се налазе у Србији поштују права радника, социјална и 
синдикална права што би значило да нема избегавања уплате пореза, односно да у држави 
мора да постоји владавина права како би она што више напредовала на путу ка ЕУ”, рекао је он.  

 
 

 
 
 

На врата „Југоалата” други пут закуцао стечај 
Аутор:З. Делић 
 
Привредни суд у Новом Саду је увео стечај у новосадску Фабрику резног и специјалног алата  
АД „Југоалат” и заказао испитно рочиште за 12. јули. То је други пут да суд уводи стечај у ту 
фабрику – први пут се то догодило у јулу 2010.  
Суд је позвао обезбеђене и необезбеђене повериоце да пријаве потраживања, а прво 
поверилачко рочиште и Скупштина поверилаца је 10. маја.Повод да се сада уведе стечај јесте 
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непоштовање Плана реорганизације фабрике из 2013. године, који у основи чини враћање 
дугова повериоцима друге и четврте класе од око 130 милиона динара. „Југаолат” суду није 
доставио било какав доказ о томе да ће у било којем року платити дуг повериоцима, Привредни 
суд је оценио да су испуњени услови из Закона о стечају о отварању тог поступка. 
У образложењу те одлуке наводи се да је прво стечајна управница Јадранка Гулан као 
поверилац фабрике поднела  предлог за покретање стечајног поступка у „Југоалату” у јулу 
прошле године јер није добила накнаду за рад у вођењу стечаја од јула  2010. године. 
Управници је „Југоалат” остао дужан око 24.000 евра у динарској противвредности. Истим 
поводом потом је у децембру 2016. захтев поднео и стечајни управник Нинослав Шимић (био 
задужен за спровођење УППР-а), коме „Југоалат” треба да плати више од 2,1 милиона динара. 
Измирење тих новчаних накнада биле су предвиђене УППР-ом. 
У међувремену су се и други повериоци, некадашњи запослени, обраћали суду истим поводом 
па је тако један од некадашњих радника у захтеву за покретање стечаја навео да је од фебруара 
2013. до новембра 2016. продато између 150 и 200 машина, што је супротно УППР-у. 
Предлагачи су, осим захтева за увођење стечаја, доставили и доказ да је из Пословног регистра 
Словеније избрисано предузеће С. А. Д. А. Б. ДОО Цеље, које је власник „Југоалата” Јаковљевић 
навео као подносиоца УППР-а. Управо је та фирма у Словенији била својевремено спомињана 
као Јаковљевићева имовина која, како се причало у јавности, има исти производни програм 
као и „Југоалат”, што га је и навело да купи новосадску фабрику. 
Јаковљевићу с „Југоалатом” није нимало лако. Фабрику није купио из прве руке јер је прва 
продаја била 2005. године. Постао је власник 2009, купивши 63 одсто акција фабрике, док 
остатак припада малим акционарима и Ерсте банци. Међутим, свега годину касније (јул  2010), 
суд је први пут увео стечај на захтев двојице радника којима се дуговало по милион динара за 
неисплаћене плате. Из тог стечаја је био проглашен банкрот и одређен и датум продаје 
целокупне имовине „Југоалата” (април 2012), али је тадашњи Уставни суд Србије у марту исте 
године поништио одлуку Привредног суда у Новом Саду и Привредног апелационог суда у 
Београду, образложењем да Јаковљевић није имао право на правично суђење. Јаковљевић је 
оспоравао дуговања, сматрајући да су надувана, и тврдио да постоје бизнисмени који мераче 
имовину, која је тада била процењена на 4,3 милиона евра. У то време он је тврдио да по 
приватним проценитељима кошта 18 милиона евра јер има  25.000 квадрата земљишта и 
18.000 квадратних метара под халама, не рачунајући машине и залихе. 
Не ради месецима 
Фабрика је од 2009. године у поседу српског бизнисмена Спасоја Јаковљевића и не ради 
месецима јер је искључена струја. Али Јаковљевић не жели да о проблемима у пословању 
прича за јавност, премда је по усвајању  УППР-а (август 2013) имао амбициозне планове, 
најављивао извоз за Аустрију, Русију, Кину и причао о освајању тржишта новим производима  
потребним у грађевинској индустрији и у медицини. 
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Смедеревска Паланка: Словаци зарадили и - оставили дугове  
Аутор:С. Б.  

 

"Лиснарт холдингс лимитид" откупила "Гошу" за 4,2 милиона евра. Радници и држава, 
уколико стари власник не исплати дуг, мораће да туже ЖОС "Трнаву"  
СЛОВАЧКА ЖОС "Трнава" је пре десет година за Фабрику шинских возила "Гоша" у 
Смедеревској Паланци дала 1,76 милиона евра, а сада су је продали кипарском "Линсарт 
холдингс лимитид" за 4,2 милиона евра. Словаци су "Гошу" оставили са најмање пет милиона 
евра обавеза. Ни у четвртак се нису појавили представници нових власника, па су радници 
наставили генерални штрајк. 
У фабрику не свраћа ни претходни директор Иван Хемшилд из Словачке. 
- И даље се нико од представника нових власника не појављује - чули смо од Милорада 
Милорадовића из Самосталног синдиката "Гоше". - Чули смо да је Иван Хемшилд нудио било 
коме од домаћих чланова менаџмента да преузме место директора, али нико наравно то није 
желео. Са последњим даном 2016. послодавац запосленима дугује 1,8 милиона евра, а држави 
3,2 милиона евра.  
Према уговору којим је покренута промена података у Агенцији за привредне регистре, нови 
власник са својим уделом прихвата сразмерни оснивачки улог, оснивачка права и обавезе, који 
су му овим уговором пренети. Документ, међутим, не открива да ли су му измиривањем 
купопродајне цене пренети и - дугови. 
- Ово је логичан потез уцвељеног послодавца који у својој биографији не сме да има да је 
упропастио једну фабрику, да је одговоран за један живот и да се енормно обогатио - сматра 
Зоран Вујовић, председник Самосталног синдиката металаца Србије. - Треба да видимо ко је 
нови власник. Ми то покушавамо да испитамо. Сумњамо, али још немамо доказе, да је то 
можда ћерка фирма словачке компаније. Што се тиче дугова, логично би било да је за оне 
настале до дана продаје одговоран стари власник. 

КРИВИЧНА ПРОТИВ ДИРЕКТОРА  
ПРОТИВ законског заступника "Гоше", инспектор рада ће поднети кривичну пријаву 
надлежном тужилаштву због свесног кршења Закона о раду, чиме је запосленима ускраћено 
право на зараду.  
- Запосленима је последњи пут исплаћена зарада 6. марта ове године, а односила се на део 
зараде за децембар 2016. и део зараде за август 2015. - неки су од налаза инспектора. 
Тренутно се као заступник води Словак Иван Хемшилд. 

Остаје питање како ће радници и држава, успети да натерају бившег власника да сада, када је 
напустио Србију, измири обевезе.  
- Плаћање пореза, доприноса и зарада је обавеза сваког послодавца предвиђена законом - 
додаје Вујовић. - Уколико се он оглуши о ту обавезу и не уплати добровољно тај дуг, држава и 
запослени могу да га туже пред међународним судом.  
ЧЕКАЈУ ДА ОТВОРЕ РАЧУН 
МИНИСТАР рада и социјалне заштите Александар Вулин у четвртак је поручио да ће 
надлежним државним институцијама морати да се обрати нови власник "Гоше" када буде 
отварао рачун и улазио у систем. Држава ће так тада моћи да реагује ако се не поштују прописи: 
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- То су приватне фирме које тргују на слободном тржишту, Србија не може да контролише шта 
је урадила словачка са кипарском фирмом, ако је уопште тачно да је реч о кипарској фирми. 
 

 

Од Кипрана ни трага ни гласа  
Аутори:Ј. И. - С. Б. 

 

Иако су уписани као власници "Гоше", представника "Лиснарт холдингс лимитида" још нема у 
паланачкој фабрици. Нови "газда" једино се помиње као једна од компанија из Братиславе 
ЗВАНИЧНО су уписани као власници, али се у Фабрици шинских возила у Смедеревској 
Паланци још нису појавили. Кипарска фирма "Лиснарт холдингс лимитид" од 3. априла се у 
Агенцији за привредне регистре води као једини власник "Гоше", али је законски заступник и 
даље Иван Хемшилд, представник сада већ бившег "газде" - ЖОШ "Трнава" из Словачке, који 
се у фабричком кругу не појављује већ десетак дана. Запослени, којима сада бивши послодавац 
дугује више од десет зарада и припадајуће порезе и доприносе, штрајкују, а јуче су помоћ 
затражили и од локалне самоуправе. 
Нови власник, регистрован на Кипру, није познат у металској индустрији. Напротив, једини 
посао са којим се доводи у везу име ове фирме је управљање паркингом на аеродорму у 
Братислави. И то у сарадњи са још неколико компанија. Регистровани су на адреси "Савидес 
центар", први спрат, канцеларија број 102 у Никозији. Директор је Елефтерија Киријаку, али 
никакви контакти нису доступни. 
- Никакво званично обавештење о промени власника фабрике немамо - каже, за "Новости", 
извршни директор Фабрике шинских возила "Гоша" Саша Лазић, и додаје да једина сазнања 
потичу са сајта Агенције за привредне регистре.  
- Тако смо и сазнали да је купац фабрике фирма "Лиснарт холдингс лимитид" са Кипра, али 
нико нам то званично није саопштио из ЖОШ "Трнава". Генерални директор Словак Иван 
Хемшилд одавде је отишао за Словачку истог дана када је наш радник извршио самоубиство, и 
још се не појављује. Што се нас тиче, он више и не постоји, али нико нема овлашћења да 
заступа фабрику у име генералног директора. Нико од нових власника се није јавио, нити се 
појавио. 
"Новости" су јуче коментар и разјашење трансакције потражиле и у централи ЖОШ "Трнава", 
али одговор није стигао. Одговор нисмо успели да добијемо ни од Ивана Хемшилда, који је дан 
раније разговарао с медијима у Словачкој. 
ТРАЖЕ ПОМОЋ ДОК чекају расплет ове словачко-кипарске саге, радници "Гоше" јуче су 

закуцали и на врата општине, упркос томе што знају да тамо не могу добити тражене одговоре.  

- Знамо да општина није у могућности да нам помогне, али нас је председник општине 

Топлица Пинторовић саслушао. Добили смо обећање да ће одмах упутити дописе ресорним 

министарствима и замолити их да се ангажују поводом новонастале ситуације - каже Бојан 

Ђорђевић из Штрајкачког одбора. 

- Продаја је била једино решење, јер су "Гошу" дотирали њени акционари, ЖОШ "Трнава" - 
рекао је, за "Дењик Н", Иван Хемшилд. - Нисмо успели да изађемо на крај с пословима, нисмо 
поштовали рокове, радове смо обављали неквалитетно. Наруџбина на Балкану је веома мало, 
тако да једва можемо да покријемо трошкове за раднике. Последњих шест година у просеку 
смо плаћали 77,5 одсто плата. 
Радници се надају да ће нови власник решити агонију у којој се налазе и преузети на себе сва 
права, али и обавезе свог претходника.  
МИНИСТАР ИЗНЕНАЂЕН 
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МИНИСТАР за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је да 
је и за њега изненађење да је "Гоша" променила власника. "Гоша" је приватизована 2007. 
године, подсетио је Вулин, па држава не може да нађе решење за приватно предузеће, односно 
за проблем заосталих зарада у приватном предузећу. 
- Инспекција рада је два пута суду пријављивала тај проблем, али није било реакције - рекао је 
Вулин.  
- Министарство већ дуже време предлаже да се уведу судови рада како би се решили такви 
спорови. Спремни смо на разговор и да помогнемо, а та нова вест о новом власнику је и за мене 
изненађење. 
 

 

Вучић са синдикалцима: Србија похваљена за социјални дијалог  
Извор:Танјуг 

 

Премијер Србије Александар Вучић разговарао је данас са председницима два репрезентативна 
синдиката у Србији, Савезом самосталних синдиката Србије и Уједињеног гранског синдиката 
Независност 
Председник владе Србије Александар Вучић разговарао је данас са председницима два 

репрезентативна синдиката у Србији, Савезом самосталних синдиката Србије и Уједињеног 

гранског синдиката Независност, као и са генералним секретаром Европске конфедерације 

синдиката и том приликом је констатовано да је Србија похваљена за напредак у области 

социјалног дијалога. 

Како је саопштено из Владе Србије, Вучић и његови саговорници су се сагласили да је видљив 

напредак остварен у области преговарања свих социјалних партнера - Владе Србије, 

синдикалних организација и послодаваца. 

У Србији је, оцењено је, од доношења новог Закона о раду потписан највећи број колективних 

уговора у јавној управи и јавном сектору. 

Позитивно је оцењен напредак у реформама које Србија спроводи на свим пољима и истакнуто 

да синдикате посебно радује податак да се већ три године за редом смањује стопа 

незапослености, коју прати отварање нових радних места. 

Са премијером Вучићем су разговарали председници СССС Љубисав Орбовић, и Уједињених 

гранских синдиката Независност Зоран Стојиљковић, те генералн секретар Европске 

конфедерације синдиката Лука Висентини. 

Састанку су присуствовали министар привреде Горан Кнежевић и министар за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин.  
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Разлози за штрајк у Фори текстиле отклоњени 
Пише: З. Радовановић 
 
Руководства репрезентативних фабричких синдиката Самосталног и УГС "Независност" и 
менаџмент компаније Фори текстиле, у којој се неколико стотина радница недавно побунило 
због "вишегодишњег злостављања на послу", почели су преговоре о колективном уговору. 
Овим уговором ће, како се најављује, радни и материјални положај запослених у тој фирми 
значајно бити побољшан. 
Председник Самосталног синдиката Зоран Лазић за наш лист каже да су преговори о 
колективном уговору, који наредних дана треба да предложи менаџмент фирме, почели у 
"добром расположењу" и вери да ће тај документ бити усвојен почетком наредног месеца. 
Колективним уговором ће, према његовим речима, бити отклоњени разлози за незадовољство 
запослених, чији ће будући статус у фирми Фори текстиле бити "изнад оног који обезбеђује 
актуелни Закон о раду". 
- Почетком преговора о колективном уговору престали су разлози за организовање генералног 
штрајка у компанији, који је, према договору са запосленима, требало да почне након 8. априла 
- наводи Лазић, тврдећи да је менаџмент компаније већ прихватио да се сваки сат 
прековременог рада у Фори текстиле убудуће плаћа авансно. 
Савез самосталних синдиката у Крагујевцу пре десетак дана је, подсетимо, обавестио јавност о 
побуни око више од 300 радница компаније Фори текстиле (некадашња Застава тапацирница). 
Све до једне, саопштио је СССС, одлучиле су да се "супротставе вишегодишњем злостављању", 
које је, према наводима крагујевачких синдикалаца, почело одмах након што је словеначка 
ФОРИ Група, у оквиру које послује фабрика Фори текстиле, пре седам година преузела Застава 
тапацирницу. У саопштењу Синдиката апострофирано је да раднице фирме Фори текстиле 
"раде по 12 сати дневно", те да за тај рад "примају зараде које су на нивоу минималца". 
 

 
 

 
 
 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије задовољан 
састанком са Вучићем  
Извор:Танјуг  
 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић изјавио је да је 
задовољон састанком који је данас имао са премијером Александаром Вучићем и да је он 
показао спремност да Влада изађе у сусрет и помогне да се превазиђу проблеми радника у 
Србији, што отвара врата Србије на њеном путу ка Европској унији. 
- Састанак који сам имао са премијером Србије и његовим срадницима, а коме су присуствовао 
и генерални секретар Европске конфедерације синдиката Лук Висентини, био је на тему 
социјалног дијалога у Србији, о раду Социјално економског савета (СЕС), као и о преговорима 
око колективног уговора - казао је он агенцији Тањуг. 
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Орбовић је додао да је састанак није понудио конкретна решења, наглашавајући да сад 
предстоје разговори на СЕС-у, колегијуму СЕС-а и трипатитни састанци на којима ће се 
разговарати о покренутим темама. 
- Састанак је био врло коректан и даје простора за даљу квалитетнију причу у којој је питање 
минималне зараде, а која се очекује да се у наредном периоду поново повећа - рекао је он 
додавши да је очекивање и да ниво у коме је Србија са доста ниским зарадама у наредном 
периоду расте. 
Лук Висентини, генерални секретар Европске конфедерације синдиката, која окупља 89 
организација из 32 земље и заступа 45 милиона радника, казао је Тањугу да је главна тема 
разговора било колективно преговарање и функционисање СЕС-а. 
- Током састанка назначили смо да је најбитније да социјални партнери, синдикати и 
послодавачке организације на сесијама СЕС-а разговарају о кључним проблемима у држави 
како би сам дијалог био смислен. Разговарало се и о минималним зарадама и јако смо срећни 
што је Влада Србије повећала минималне зараде - рекао је Висентини. 
Према његовим речима, за прави социјални дијалог потребно је обратити пажњу на чињеницу 
да је праг за потписивање колективних уговора са проширеним дејством у Србији и даље јако 
висок и да је тих 50 одсто који се захтевају за то потпуно један нераелан захтев. 
- Услов за потписивање колективних уговора не би тербало да буде проценат који би се 
достизао, већ репрезентативност, односно треба да се одреди које су то организације које су 
репрезентативне - објаснио је он и додао да је у неким земљама тај фиксни проценат који се 
тиче репрезентативности само пет одсто у одређеном сектору. 
Он је нагласио да је суштина да Влада буде та која ће помагати социјалним партнерима да могу 
да воде истински прави социјални дијалог. 
Висентини је истакао и да је колективно преговарање кључна тачка која се мора побољшати 
подсетивши да је Европска конфедерација синдиката започела кампању где је фокус на 
повећању зарада, односно да се висина зарада што више приближава и да се све више смањује 
неједнакост како би то утицало на опоравак и одрживост економије. 
- У успешним земљама 70 и 80 одсто њиховог раста зависи од унутрашње потрошње и тражње. 
Дакле да би се повећала та унутрашња тражња потребно је и да се повећају зараде. Што се тиче 
приступања ЕУ, како би Србија што брже напредовала на том путу потребно је да се одређени 
проблеми елеминишу, пре свега да Влада утиче на побољишање социјалног дијалога у смислу 
да мултинационалне компаније које се налазе у Србији поштују права радника, социјална и 
синдикална права што би значило да нема избегавања уплате пореза, односно да у држави 
мора да постоји владавина права како би она што више напредовала на путу ка ЕУ - рекао је он. 
 
 

 
 
Вучић са синдикалцима: Напредак у преговорима свих партнера 
Извор: Бета 

 

У Србији је остварен напредак у преговарању свих социјалних партнера - Владе Србије, 
синдикалних организација и послодаваца, оцењено је на састанку премијера Србије 
Александра Вучића са представницима синдиката.  
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Како је саопштила Влада Србије, Вучић се састао с председником Савеза самосталних 
синдиката Србије Љубисавом Орбовићем, с председником Уједињених гранских синдиката 
Независност Зораном Стојиљковићем и с генералним секретаром Европске конфедерације 
синдиката Луком Висентинијем.  
Наводи се да је Србија похваљена за напредак у области социјалног дијалога, и јер је од 
доношења новог Закона о раду, потписан велики број колективних уговора у јавној управи и 
јавном сектору.  
Позитивно је оцењен напредак у реформама и да три године опада стопа незапослености, коју 
прати отварање нових радних места.  
Састанку су присуствовали министар привреде Горан Кнежевић и министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин. 

 
 
 

 
 
 
САСТАЛИ СЕ ВУЧИЋ И ОРБОВИЋ: Премијер разговарао с 
представницима синдиката 
Извор:Бета 
 
БЕОГРАД - У Србији је остварен напредак у преговарању свих социјалних партнера - Владе 
Србије, синдикалних организација и послодаваца, оцењено је данас на састанку премијера 
Србије Александра Вучића са представницима синдиката. 
Како је саопштила Влада Србије, Вучић се састао с председником Савеза самосталних 
синдиката Србије Љубисавом Орбовићем, с председником Уједињених гранских синдиката 
Независност Зораном Стојиљковићем и с генералним секретаром Европске конфедерације 
синдиката Луком Висентинијем. 
Наводи се да је Србија похваљена за напредак у области социјалног дијалога, и јер је од 
доношења новог Закона о раду, потписан велики број колективних уговора у јавној управи и 
јавном сектору. 
Позитивно је оцењен напредак у реформама и да три године опада стопа незапослености, коју 
прати отварање нових радних места.Састанку су присуствовали министар привреде Горан 
Кнежевић и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин. 
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"Србија похваљена за социјални дијалог" 
Извор:Танјуг 
 
 
Председник владе Србије Александар Вучић разгварао је данас са председницима 
два репрезентативна синдиката у Србији, Савезом самосталних синдиката Србије 
и Уједињеног гранског синдиката Независност. 
Вучић се састао и с генералним секретаром Европске конфедерације синдиката и том 
приликом је констатовано да је Србија похваљена за напредак у области социјалног дијалога. 
Како је саопштено из Владе Србије, Вучић и његови саговорници су се сагласили да је видљив 
напредак остварен у области преговарања свих социјалних партнера - Владе Србије, 
синдикалних организација и послодаваца. 
У Србији је, оцењено је, од доношења новог Закона о раду потписан највећи број колективних 
уговора у јавној управи и јавном сектору. Позитивно је оцењен напредак у реформама које 
Србија спроводи на свим пољима и истакнуто да синдикате посебно радује податак да се већ 
три године за редом смањује стопа незапослености, коју прати отварање нових радних места. 
Са премијером Вучићем су разговарали председници СССС Љубисав Орбовић, и Уједињених 
гранских синдиката Независност Зоран Стојиљковић, те генералн секретар Европске 
конфедерације синдиката Лука Висентини. 
Састанку су присуствовали министар привреде Горан Кнежевић и министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин. 
 

 

 

 

Вучић са синдикалцима: Србија похваљена за социјални дијалог  
Извор:Танјуг 

 

Председник владе Србије Александар Вучић разгварао је данас са председницима два 
репрезентативна синдиката у Србији, Савезом самосталних синдиката Србије и Уједињеног 
гранског синдиката Независност, као и са генералним секретаром Европске конфедерације 
синдиката и том приликом је констатовано да је Србија похваљена за напредак у области 
социјалног дијалога. 
Како је саопштено из Владе Србије, Вучић и његови саговорници су се сагласили да је видљив 
напредак остварен у области преговарања свих социјалних партнера – Владе Србије, 
синдикалних организација и послодаваца. 
У Србији је, оцењено је, од доношења новог Закона о раду потписан највећи број колективних 
уговора у јавној управи и јавном сектору. 
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Позитивно је оцењен напредак у реформама које Србија спроводи на свим пољима и истакнуто 
да синдикате посебно радује податак да се већ три године за редом смањује стопа 
незапослености, коју прати отварање нових радних места. 
Са премијером Вучићем су разговарали председници С С С С Љубисав Орбовић, и Уједињених 
гранских синдиката Независност Зоран Стојиљковић, те генералн секретар Европске 
конфедерације синдиката Лука Висентини. 
Састанку су присуствовали министар привреде Горан Кнежевић и министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин. 
 

 


