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Орбовић: Лако отпуштање поента закона о
раду
Предлог закона о раду треба да пише Министарство рада, а не Министарство
привреде, сматра председник Савеза самосталних синдиката Љубисав Орбовић.
Пошто се доноси један неолибералан закон, чија је поента лако отпуштање
радника, ми ћемо писати наш предлог закона који ће захтевати одговорност и
радника и послодаваца, каже Орбовић за РТС.
Председник Савеза самосталних синдиката Љубисав Орбовић рекао је да не постоје
усаглашени ставови представника три министарства о предлогу закона о раду који је у изради.
Према његовим речима, проблем је и што се Министарство рада и социјалне политике се не
појављује као предлагач закона, а о њему не говори министар тог министарства већ министар
привреде Саша Радуловић.
Из гостовања Љубисава Орбовића у Дневику РТС-а
"Ми нисмо имали план да правимо своју верзију закона. Ту верзију треба да уради
Министарство рада. Међутим, пошто видимо да то иде у неком другом смеру, да се доноси
један потпуно неолибералан закон, који је погубан за запослене у Србији, улазимо у писање
предлога закона који ћемо понудити и на Социјално-економском савету", навео је Орбовић.
Орбовић каже да ће у том њиховом предлогу свакако бити заштићена права радника у односу
на овај предлог закона, где се "сва права запослених губе".
Како је објаснио у њиховом предлогу се не могу смањивати права запослених, док би по
садашњем предлогу смањења зарада била између четири и осам одсто.
Коментаришући захтев синдиката за смену министра Радуловића, Орбовић је рекао да му
синдикати замерају поред промена закона о раду и предлоге у вези са предузећима у
реструктуирању.
"Радуловић није спреман за разговоре, он покушава да из кабинета решава питања не
гледајући ни људе нити њихове приватне животе", навео је Орбовић.
Он је предложио да питање предузећа у реструктуирању могу да се реше разговорима са
људима који раде у тим фирмама и додао да свакако постоје предузећа која не могу више да се
опораве, морају отићи у стечај, али постоје предузећа у која треба инвестирати и којима треба
помоћи.
С обзиром на то да предлог закона прихватају сви послодавци, Орбовић сматра да то значи да
он омиогућава већу добит послодаваца, а не веће запошљавање, већ лакше отпуштање. Тек
онда, како је рекао, и могућност запошљавања.
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Поента овог предлога је лако отпуштање радне снаге, а наш предлог ће бити одговорност и
радника, али и послодаваца.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=29&nav_id=783210

Синдикати пишу свој закон о раду
ИЗВОР: БЕТА
Београд -- Председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је
да синдикати припремају своју верзију закона о раду.
"Пошто видимо да се доноси неолибералан закон који је погубан за запослене у Србији, ми
припремамо предлог закона који ћемо понудити на Економском савету" , рекао је Орбовић за
РТС.
Он је рекао да ће у предлогу закона бити заштићена права радника у односу на оно
што је сада предложено где се сва права запослених губе.
"У нашем закону неће бити Агенције за запошљавање, нити смањивања права запослених",
казао је Орбовић.
Орбовић је оценио да се о изменама Закона о раду које припрема Влада Србије ни њени
представници нису сагласили и подсетио да закон треба да израдјује само једно министарство Министарство рада, запошљавања и социјалне политике.
Упитан о оставци министра привреде Радуловића коју су синдикати тражили,
рекао је да се не ради против министра, већ против предложене измене закона и
његовог плана за предузећа у реструктуирању.
"Министар Радуловић није човек који је спреман за разговоре и договоре, он
покушава да из кабинета решава питања не гледајући нити људе нити њихове
приватне животе нити проблеме које имају, него посматрајући бројеве и личне
карте", казао је Орбовић.
Како је оценио, треба разговарати са људима који у тим предузећима раде и додао да су
синдикати "свесни да постоје и предузећа која су доведена до стања да се морају угасити".
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=11&dd=28&nav_category=12&nav_id=783036

Београд:Протест Синдиката здравства
ИЗВОР: БЕТА
Београд -- Одбор Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије
исказао је незадовољство испред зграде Владе.
Они су незадовољни због "урушавања материјалног и радно-правног положаја радника",
саопштено је из овог одбора.
Како се наводи у саопштењу, представљеним мерама економске политике Владе Србије и
повећањем ПДВ-а, увођењем солидарног пореза даље се погоршава материјални положај и
угрожава егзистенција запослених и њихових породица.
"Предложеним изменама Закона о раду драстично се умањују права запослених, чиме се
практично враћамо у робовласништво", наводи се у саопштењу.

АКТЕР
http://akter.co.rs/26-ekonomija/63180-radulovi-sa-sindikalcima-zavodimo-red.html

РАДУЛОВИЋ СА СИНДИКАЛЦИМА:
ЗАВОДИМО РЕД
Танјуг
Саша Радуловић састао се са представницима 27 синдиката са којима је разговарао
о решењима актуелних проблема у њиховим предузећа
Како се наводи у саопштењу Министарсва привреде, Радуловић је истакао је да је поступак
приватизације који је до сада вођен довео до губитка огромног броја радних места и пљачке
имовине, и да је томе сада крај.
"Главни кривац за то је била држава. Агенција за приватизацију није била институција, већ
организација која је задовољавала страначке и појединачне интересе, само не државне. У
великом броју случајева, приватизација се обављала само ради добијања грађевинског
земљишта. За то је предуслов био нетранспарентан рад ове Агенције", навео је министар на
састанку.
Радуловић је нагласио је да је овом тешком јавашлуку дошао крај и да је Министарство
привреде почело да заводи ред, како би профункционисале институције система.
"Постављена је нова в.д. директорка Агенције за приватизацију Вида Узелац која је велики
професионалац и која се, док је водила Централни регистар хартија од вредности, борила
против свих облика корупције", рекао је Радуловић.
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Како је подсетио, Министарство тражи "личне карте" 153 предузећа у реструктурирању, као и
осталих 419 предузећа у разним фазама приватизације, како би се утврдило право стање у
њима.
Преко транзиционог фонда, како наводи министар, обезбеђен је новац за све неисплаћене
минималне зараде радника, као и за повезивање стажа и социјални програм.
Радуловић је замолио представнике синдиката да инсистирају код својих руководстава да
достављају тражене податке у „личним картама“ и да се одговорно и домаћински понашају
према имовини и капиталу предузеца којим руководе.
У саопштењу Министарства се додаје да су председници С С С С и УГС Независност, Љубисав
Орбовић и Бранислав Чанак, обавестили министра Радуловића да неће присуствовати
састанку.

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:465997-Srpska-porodica-zivi-sa-600-dinara-dnevno

Српска породица живи са 600 динара дневно
Д. Маринковић
Месечни трошкови трочлане породице износе 68.000 динара. Кад платимо
рачуне, претекне 18.000, односно за живот остане свега 600 динара дневно
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Месечни трошкови трочлане породице
КАДА поплаћа све рачуне, трочланој српској породици остане 600 динара дневно. Према нашој
рачуници за фиксне месечне трошкове комуналије, грејање, струју, интернет, кабловску,
телефоне, субвенционисани стамбени кредит, али и мањи ауто-кредит, по нашој рачуници
„оде“ плата и по, односно 68.000 динара!
Када подмири те трошкове, просечном трочланом домаћинству, под условом да има двоје
запослених, и срећу да су примања у висини републичког „просека“ од око 43.000 динара, за
храну месечно остаје свега 18.000 динара. Даља „математика“ показује да према томе, сваки
члан домаћинства месечно мора да се исхрани са 6.000 динара, што значи да дневно на
располагању за доручак, ручак и вечеру располаже са свега 200 динара! За те паре могуће је
купити хлеб, пола килограма кромпира, толико јабука и 400 грама најјефтинијег меса са
костима.
- Права је уметност да се са толико пара преживи и „растегну“ намирнице на цео дан - каже
Милица Н., домаћица из Београда. - Зато, најчешће пазаримо поврће, кромпир, пасуљ и купус,
јефтиније категорије меса и то углавном на акцијским снижењима.
Према најновијим подацима, за куповину намирница издвајамо око 43 одсто укупних
месечних примања. На стан, воду, струју, гас и остале енергенте треба да издвојимо још око 16
одсто од укупних примања домаћинства. Телефонирање, интернет, кабловска „поједу“ још око
пет одсто прихода, а за превоз дамо чак осам одсто од свега што зарадимо.
ИЗВОРИ ПРИХОДАГЛАВНИ извори прихода српског домаћинства чине редовне плате са 46,6
одсто и пензије са 33,2 одсто. Остатак су такозвана примања ван радног односа, социјална и
примања из иностранства, приходи од пољопривреде... Око 4,6 одсто српских породица
преживљава захваљујући помоћи рођака са села, а два одсто од дотација из иностранства.
- То што се у Србији највећи део кућног буџета издваја за задовољење егзистенцијалних
потреба само по себи говори томе у коликој се кризи живи - сматра Саша Ђоговић, економиста,
и додаје да такви параметри код нас важе већ годинама.
У потрошачким организацијама тврде да је реална ситуација још драматичнија, посебно у
унутрашњости земље.
- У послењих пет година, куповна моћ у Србији опала је 30 одсто, а највећи удар на
домаћинство сваког месеца је храна - каже Петар Богосављевић, председник Покрета за
заштиту потрошача.
ТРКА ЗАРАДЕ И “КОРПЕ“
ЗА плаћање месечних рачуна и куповину хране просечан потрошач у Србији и даље издваја
„брдо“ пара. Вредност потрошачке „корпе“ је два и по пута већа од просечне пензије, док је за
њено покриће потребна скоро једна и по српска плата. Просечна потрошачка корпа за
трочлано домаћинство у Србији, према последњем мерењу, вредела је око 64.000 динара.
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:465940-Radulovic-Necu-podneti-ostavku-zbog-zahtevasindikata

Радуловић: Нећу поднети оставку због захтева
синдиката
Танјуг
Коментаришући повлачење представника синдиката из преговора о изменама
Закона о раду, Радуловић је рекао да је дијалог једини начин да се пронађе
решење
БЕОГРАД - Министар привреде Саша Радуловић изјавио је данас да неће поднети оставку због
притиска синдиката и да неће одустати од измена Закона о раду, који би, како очекује, требало
да се нађе у скупштинској процедури до краја године.

Коментаришући повлачење представника синдиката из преговора о изменама Закона о раду,
Радуловић је рекао да је дијалог једини начин да се пронађе решење.
"Нико не намеће никакво решење, али морамо да разговарамо о конкретним решењима. Не
могу паушално да се дају оцене о закону, о томе како је то нешто катастрофично и како ће људи
да губе посао, јер то није истина", рекао је он новинарима у паузи округлог стола "Реформа
тржишта рада-ново радно законодавство", који организује Нови магазин.
Радуловић је навео да је Закон о раду изузетно важна ствар за Србију и за све грађане и за
опоравак привреде.
"Морамо да доведемо у ред радно законодавство и да оно буде у нивоу права која постоје у
Европској унији. Имамо разне одредбе у закону које су јако лоше, које су допринеле губитку
радних места и неотварању нових радних места", рекао је он.
Задатак и циљ владе је раст запошљавања, рекао је министар и додао да је Закон о раду,
заједно са другим законским решењима - закону о планирању и изградњи, приватизацији и о
стечају, кључан за опоравак српске привреде.
"То треба да нам омогући да спровемо тешку реформу у 2014. години, да поставимо систем на
здраве ноге и да престанемо да бацамо новац, како би у 2015. години почели да осећамо мало
добробити од новог система", оценио је Радуловић.
На питање да ли ће излазак синдиката из преговора успорити доношење закона, Радуловић је
рекао да то компликује тај процес, али да постоји и проблем у погледу одредаба закона о
репрезентативности синдиката, јер два синдиката (СС и Независност) не желе ни са ким
другим да деле ту репрезентативност.
"Дешава се, на пример, кад нам Строс Кан дође у посету, да та два синдиката неће да учествују
на састанку, зато што ће други синдикати бити присутни, па морамо одвојене састанаке да
заказујемо, један за њих, један за остале", рекао је министар привреде.
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Државни секретар у Министарству рада, Зоран Мартиновић, казао је да је рад радне групе
настављен и након изласка синдиката из преговора, и да очекује да ће за пар дана бити горов
материјал за јавну расправу.
Мартиновић је позвао синдикате да се врате за преговарачки сто, да се води социјални дијалог,
јер није добро да се закон доживи као наметнуто решење.
Према његовим речима, основне измене у закону односе се на продужавање рада на одређено
време са једне на две године и на то да ће отпремине бити исплаћиване само за године стажа
проведене на раду код последњег послодавца.
Како је рекао, предвиђено је да уговор на одређено време може бити и на 36 месеци за старије
од 52 године и за лица која су пре тог уговора била најмање годину дана незапослена.
Председник Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС), Ранка Савић, оценила је
да тренутни Закон о раду није добар и да га је потребно мењати, али да се то ради на погрешан
начин, јер се изменама смањују права радника.
"Циљ је да се на мала врата уведе флексибилан радни однос, а да се рад на неодређено укине
или сведе на најмању могућу меру", оценила је она.
Према њеним речима, то што је Министарство привреде преузело иницијативу за доношње
закона, синдикати су схавтили као поруку да се тај документ доноси у интересу послодаваца.
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:465817-Koliko-vlasnici-preduzeca-placaju-firmarine-uSrbiji

Колико власници предузећа плаћају
фирмарине у Србији
З. Радовић
Колико ће власника коштати истицање имена фирме не зависи само од
атрактивности локације на којој је започео бизнис, већ и од величине предузећа и
врсте делатности којом се бави. Обавеза произвођача 81.000 динара. Банкарима
наплаћују пола милиона
КОЛИКО ће власника коштати истицање имена фирме не зависи само од атрактивности
локације на којој је започео бизнис, већ и од величине предузећа и врсте делатности којом се
бави. Највише новца за фирмарину плаћају банке и мобилни оператери, али општинари не
штеде ни обичне мале привреднике. Колико ће пара морати да издвоје зависи од одлуке града
до града. Пошто им је Закон о финансирању локалне самоуправе дао одрешене руке, они цене
ових такси формирају по свом нахођењу.
Тако, на пример, овај намет газду фабрике за производњу електричних апарата у Суботици
кошта 7.523 динара, у Великом Градишту 5.800, у Сокобањи 137.919, а у Зајечару чак 240.000
динара!
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Министарство финансија је, додуше, ограничило висину таксе, тако да она за мало предузеће
може да иде до две, а за средња до три просечне зараде. Овог намета успели су да се ослободе
само предузетници чије фирме годишње остварују промет мањи од 50 милиона динара и мала
правна лица. Таксе за истицање назива банке, цементаре, осигуравајуће куће, казина,
кладионице или ноћног бара, су најскупље и могу бити и до 10 просечних зарада.
- Измене Закона о финансирању локалне самоуправе пребациле су терет реформи на градове и
општине које су потом биле принуђене да тај терет редистрибуирају ка највећим и
најпродуктивнијим компанијама што је условило раст оптерећења за привреду кроз различите
таксе - објашњава Иван Радак, из НАЛЕД. - Тако је, према подацима Калкулатора трошкова
пословања НАЛЕД, просечна фирмарина за производно предузеће ове године порасла са
55.000 на 81.000 динара односно 46 одсто.
У неким градовима, попут Старе Пазове, таксу наплаћују за сваки пословни простор
појединачно. Тако, на пример, власник који има фирму са десет испостава мора да плати
истицање имена за сваку појединачно.
- По објекту је тренутно фирмарина 55.000 динара - прича Цвико Крунић, председник
Удружења привредника Нове Пазове.
- То је огроман издатак за неког ко послује на више локација у граду, тако да га ова такса може
коштати и више од пола милиона динара на годишњем нивоу! Привредни савет наше општине
је у договору са надлежнима припремио нову уредбу и очекујемо да ћемо од Нове године
плаћати мање.
БЕОГРАД ПОВОЉНИЈИУ БЕОГРАДУ има седам зона по којима се наплаћују фирмарине, а
цена таксе за истицање имена предузећа зависи и од тога у коју од шест врста делатности
бизнис спада. Најниже намете плаћају предузетници на периферији града, 5.056 динара, док је
у појединим општинама у градском језгру тај износ и десет пута већи. Најскупља фирмарина у
престоници је 560.000 динара и плаћају је банке, мобилни оператери, осигуравајуће куће,
кладионице и коцкарнице у првој екстра зони пословања.
У Новој Пазови не размишљају о укидању такси по објекту, али су надлежни расположени да
преговарају о смањењу цене такси. Привредници се надају да ће уместо досадашњих 55.000 по
објекту, на пролеће толико плаћати само за једно предузеће, а за свако следеће још додатних
10.000 динара. Такво обећање су добили у општини.
Драгољуб Рајић, председник Уније послодаваца Србије, напомиње да се честа промена правила
пословања и скупе таксе лоше одражавају не само на постојећу привреду која је главни извор
прихода за општине, већ и на нове инвестиције.
У ГРАДИШТУ НАЈЈЕФТИНИЈЕ
НЕКЕ општине су се одлучиле за ниже износе и тако су ојачале своју атрактивност за
инвестиције. Према подацима НАЛЕД, Велико Градиште и Суботица су најконкурентније за
производњу електричних апарата, али и за отварање фабрика ауто-делова, јер су код њих таксе
у ове две категорије најниже.
Међу градовима са јефтинијим наметима у овим областима су и Инђија, Бујановац, Јагодина и
Бајина Башта.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/423624/Sindikat-Vladu-ne-zanimaju-ljudi-nego-brojevi-spremamo-svoj-predlogzakona-o-radu

Синдикат: Владу не занимају људи него
бројеви, спремамо свој предлог закона о
раду
Бета
Председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је данас да синдикати
припремају своју верзију Закона о раду у коме ће бити боље заштићена права радника.
- Пошто видимо да се доноси неолибералан закон који је погубан за запослене у Србији, ми
припремамо предлог закона који ћемо понудити на Економском савету - рекао је Орбовић
гостујући на Радио-телевизији Србије (РТС).
Он је рекао да ће у предлогу закона бити заштићена права радника у односу на оно што је сада
предложено где се сва права запослених губе.
У нашем закону неће бити Агенције за запошљавање, нити смањивања права запослених, казао
је он.
Орбовић је оценио да се о изменама Закона о раду које припрема Влада Србије ни њени
представници нису сагласили и подсетио да закон треба да израдјује само једно министарство Министарство рада, запошљавања и социјалне политике.
Упитан о оставци министра привреде Радуловића коју су синдикати тражили, рекао је да се не
ради против министра, већ против предложене измене закона и његовог плана за предузећа у
реструктуирању.
- Министар Радуловић није човек који је спреман за разговоре и договоре, он покушава да из
кабинета решава питања не гледајући нити људе нити њихове приватне животе нити проблеме
које имају, него посматрајући бројеве и личне карте - казао је Орбовић.
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Како је оценио, треба разговарати са људима који у тим предузећима раде и додао да су
синдикати "свесни да постоје и предузећа која су доведена до стања да се морају угасити".

Српски синдикални фронт: Почињу преговори са
Владом
Представници Српског синдикалног фронта (ССФ)
саопштили су данас да је, после
јучерашњег разговора са министром привреде Сашом
Радуловићем, који је, како истичу, вођен без притиска и
уцена, одлучено да 30. новембра почну разговори на
измени Закона о раду.
У саопштењу се наводи да ССФ и њене чланице неће бити
"џокер" актуелној власти, нити ће на било који начин
прихватити наметнута решења која су противна интересу
грађана Србије.
Остајемо при ранијој одлуци да 10. децембра у Београду
одржимо велики синдикални скуп и настављамо са
започетим акцијама, али ћемо у међувремену прихватити
понуду да са представницима Владе и Министарстава
привреде разговарамо о
Закону о раду, саопштио је ССФ.
ФоНет

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/423509/Odrzan-protest-upozorenja-u-Petrohemiji

Одржан протест упозорења у "Петрохемији"
Танјуг
У ХИП "Петрохемији" Панчево данас је одржан протест упозорења Самосталног синдиката
Петрохемије и Синдиката инжењера и техничара "Независност", са захтевом да се нађе
целовито решење за тај петрохемијски комплекс и да компанија не оде и стечај и не буде
ликвидирана.
- Позивамо надлежна министарства привреде и енергетике, акционаре и повериоце
"Петрохемије", међу којима су највећи "Србијагас", НИС и ЕПС да сви седну за сто и нађу
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решење за "Петрохемију" - изјавио је председник Самосталног синдиката Миша Фарага.
Више од годину дана безуспешно упозоравамо Владу Србије и остале надлежне да заједнички
седну и нађе целовито решење за Петрохемију, јер је та компанија тренутно четврти највећи
извозник, а може да буде и први, ако се нађе право решење, нагласио је Фарага.
Он је оценио да је циљ плана реорганизације, које руководство и органи управљања сматрају
јединим решењем за излазак "Петрохемије" из кризе, да компанија оде у стечај и ликвидацију
и нагласио да ће, ако се до 30. јуна не спроведе план реорганизације, компанија отићи у стечај
и ликвидацију.
Синдикати "Петрохемије" за 5. децембар су најавили велики протест радника испред управне
зграде предузећа, а после тога ће, како је рекао Фараге, уследити и блокада путева који воде ка
хемијским фабрикама у Панчеву и заустављање производног процеса у "Петрохемији", што
може да угрози и рад НИС-ове рафинерије нафте.
Фарага је рекао да би за "Петрохемију" било добро да већинско власништво у тој фабрици
преузме "Србијагас", као један од највећих поверилаца, коме "Петрохемија" дугује око 21
милијарду динара.

http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Krstic-Bez-usteda-minus-u-budzetu-jos-veci.sr.html

Крстић: Без уштеда минус у буџету још већи
У јавном сектору плате се усклађују са више од 900 различитих коефицијената па је неминовна
реформа платних разреда
Предлог буџета за 2014. годину је реалан, а узима у обзир и ризике да да се не изврши по
плану. Полазна основа при прављењу буџета био је буџетски дефицит од 8,5 до девет одсто
бруто домаћег производа што значи да би минус у каси био толики без предузетих мера
штедње – рекао је јуче Лазар Крстић, министар финансија на Националном буџетском форуму.
– Буџетом не идемо на веће резове који су потребни за стабилизацију јавног дуга. Ми сада
плаћамо обавезе за штету насталу претходних година, а то ће нам бити камен око врата и
наредних година – оценио је министар финансија.
Крстић је упозорио и да у јавном сектору има пуно запослених и најавио реформу платних
разреда. Сада се у јавном сектору плате усклађују са преко 900 различитих коефицијената. Он
је рекао да се реформа платних разреда не ради само због минуса у државној каси, већ и због
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солидарности, јер су плате у неким агенцијама веће шест, па и осам пута него на другим
местима у државној управи. Сличне аномалије постоје и у локалној самоуправи.
– План је да се повећа наплата пореза, јер смањење расхода нема смисла уколико нема реда на
страни буџетских прихода – рекао је Крстић.
Он је рекао да држава више не може да дозволи да државна предузећа и банке праве губитке и
најавио увођење корпоративног управљања. По његовим речима, пензијски систем мора бити
одржив, док реформом треба да се постигне да радно законодавство буде стимулативно за
пословни амбијент.
Председник Фискалног савета Павле Петровић рекао је да је буџет транспарентно направљен,
јер су сада трошкови за државна предузећа и банке у буџету, а не испод црте као до сада.
– Консолидовани дефицит целе државе 7,1 одсто је велики и обавезе јавних предузећа и банака
могу да потопе цео буџет. Штедња је бесмислена, ако те ставке нису под контролом.
Парадоксално је да све што се уштеди на платама у јавном сектору и мањој индексацији
пензија мора наредне године да се да за кредите „Србијагаса”. До средине наредне године
питање пословања ове компаније мора да се реши и то тако да се реструктурирање не ради у
организационом смислу, већ да почну да послују позитивно. И не само то, већ и да почну да
враћају дугове – рекао је Петровић.
Михајло Бабин, професор на ФЕФА, рекао је да је 2014. година за фискалну консолидацију већ
изгубљена. По њему кључни проблем је јавни сектор чије губитке буџет само билансира, па
зато треба поставити питање да ли држава служи само за максимално запошљавање или је
сервис грађана.
ПДВ на хотелске услуге повећаће се на 10 одсто
ПДВ на хотелске услуге биће повећан са осам на 10 одсто, уместо на најављених 20 процената,
јер би пребацивање на вишу стопу имало економског смисла само у Београду, рекао је Крстић.
Он сматра да би увођење више стопе ПДВ-а „убило” хотелске услуге у осталим деловима
Србије, односно не би дало очекивани фискални ефекат, а донело би огромне ризике код
запошљавања и делатности повезаних са хотелијерством.
Ј. Рабреновић

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radulovic_ne_odstupam_pred_sindikatima.4.html?news_id=271969

Конференција „Реформа тржишта рада - ново радно законодавство“

РАДУЛОВИЋ: Не одступам пред
синдикатима
АУТОР: Г. В.
Београд - Нећу одустати од промена Закона о раду нити ћу поднети оставку под притиском
синдиката. Министарство привреде инсистира да измене и допуне Закона о раду уђу у
скупштинску процедуру до краја године, како би посланици о том предлогу дискутовали и
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изјашњавали се већ почетком јануара - изјавио је Саша Радуловић, министар привреде на
конференцији „Реформа тржишта рада - ново радно законодавство“, коју је организовао „Нови
магазин“ у сарадњи са Привредном комором Србије и уз подршку Амбасаде Сједињених
Америчких Држава у Београду.
Министар је поновио став да су измене Закона о раду уз нове законе о планирању и изградњи,
приватизацији и стечају, кључни за опоравак привреде и привлачење инвестиција у Србију.
- Неке одредбе важећег закона о раду су веома лоше и допринеле су у великој мери губитку и
неотварању нових радних места. Четири закона која сам набројао су кључни и системски који
Влади Србије треба да омогуће да спроведе реформу у 2014. години и да постави систем на
здраве ноге. Нетачне су критике да је измена Закона о раду „нешто катастрофично“ и да ће
„људи да губе посао“. То једноставни није истина, задатак и циљ Владе је раст запошљавања.
Измене Закона о раду су у интересу свих грађана Србије, па тако и запослених - истакао је
Радуловић о додао да Влада жели да разговара са синдикатима како би се нашло решење.
Државни секретар у Министарству рада Зоран Мартиновић нагласио је да су разговори о
радној верзији Закона о раду настављени са послодавцима и после изласка синдиката из радне
групе која се бави питањем тог закона. Он је рекао да очекује да ће у наредних неколико дана
имати добар материјал за јавну расправу.
- У радној групи је постигнут договор да ограничење рада на одређено време буде повећано са
садашњих 12 на 24 месеца, а предвиђено је да уговор може бити на 36 месеци за старије од 52
године и оне који су пре тог уговора била најмање 12 месеци незапослени - рекао је
Мартиновић.
Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката, истакла је да се
предложеним изменама значајно смањују радничка права и да је „суштински циљ да се на мала
врата уведе флексибилни радни однос, а да се рад на неодређено укине или сведе на најмању
могућу меру“.
- Постојећи Закон о раду није добар и потребне су његове измене, али је начин на који се то
ради погрешан. Иницијативу за измене „потпуно непримерено“ је преузело Министарство
привреде и на тај начин је синдикатима послата порука да се Закон доноси у интересу
послодаваца, док изгледа да Министарство рада обавља само административни посао, да
уклопи више различитих предлога измена. И то се ради лоше па се у првој радној верзији новог
закона о раду, Министарство рада није потрудило ни да делове који су преузети из македонског
и хрватског закона усклади са нормама српског језика - рекла је Савићева.
Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић указао је на чињеницу да је 2002.
године донет Закон о раду који је личио на европске, али је онда, амандманима и изменама из
2005. дошло до враћања на, како је рекао, самоуправна решења, где послодавац не може да да
отказ ни најгорем раднику.
ЕМС пример неодговорног понашања
Београд - Министар привреде изјавио је да је иступ Електромреже Србије још један „пример
неодговорног понашања директора јавних предузећа“. Јавно предузеће ЕМС је реагујући на
оцену три, коју је добило за „личну карту“ саопштило да рад јавних предузећа оцењује
министар који је у истраживању јавности најгоре оцењен. Радуловић је рекао да „није питање
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да ли је ЕМС добро предузеће, да ли позитивно послује или не, него да ли су доставили личну
карту са свим подацима који су тражени, да ли су нам рекли ко су им купци, ко добављачи,
коју имовину имају, које су обавезе и да ли се то слаже бројчано са износима из финансијских
извештаја“.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/starije-od-50-godina-gotovo-vise-niko-ne-zaposljava

Старије од 50 година готово више нико не
запошљава
Упркос незадовољству репрезентативних синдата – Савеза самосталних синдиката
Србије и УГС „Независност”, који су иступили из преговора о изменама и
допунама Закона о раду, радно законодавство у Србији мора бити измењено и
усклађено с Европском унијом – истакао је министар привреде Саша Радуловић.
Истовремено, он је указао на то да не види ниједан разлог зашто би неко изашао из радне
групе те да треба разговарати.
– Жао нам је што синдикати избегавају дијалог, треба да се врате за сто и да разговарамо.
Закон о раду, заједно са Законом о планирању и изградњи, главни су разлози за пад Србије на
листи конкурентности – рекао је министар, и додао да је актуелно законско решење довело до
гашења 300.000 радних места. – Садашњи Закон о раду, који је требало да штити запослене,
посебно оне старије, довео је до тога да нико не запошљава људе старије од 50 година живота и
управо је то проблем који мора да се отклони да би се запошљавање олакшало.
Да подсетимо, из синдиката је указано на то да су спремни на разговоре, али и на прекид,
уколико се изменама угорожавају положај и права радника, а како ствари стоје, то се десило јер
став синдикалаца је да социјални дијалог у земљи више не функционише и да уместо једне
верзије закона о раду сада има четири. С друге стране, министар Радуловић указује на то да се
не ради се о радикалним променама, већ потреби да закон о раду буде на нивоу оних у ЕУ и
позитивне праксе у свету, као и да је садашњи закон изузетно рестриктиван и лош и један од
криваца што у Србији нема нових радних места. Он је истакао да није тачно да игнорише
синдикате, напротив, добро разуме да им је тешко да прихвате измене, али ће преко тога
морати да се пређе те да радници то разумеју много боље него синдикалне вође. По његовим
речима, на столу је још увек више алтернатива законских решења и не зна се које ће бити
усвојено, али је министар рада је нагласио и да није тачно да ће нови закон о раду довести до
отпуштања великог броја радника и смењења плата четири до осам одсто, пошто он неће имати
никакав утицај на то.
Да је измена Закона о раду нужна, а да су синдикати нереални у покушају да очувају нека права
радника, мисли и директор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић. По његовим речима,
закон се мора променити јер почива на законодавству седамдесетих и осамедесетих година
прошлог века, када је једини послодавац била држава. Он је указао на то да представници
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синдиката не одустају од неодрживог система па су изговор за иступање нашли у агенцијама за
запошљавање, о којима се није ни расправљало у оквиру овог закона, истичући да те агенције
до сада нису биле регистроване ни довољно регулисане нашим законодавством, што је и разлог
пропуста и злоупотреба у њиховом раду.
По Рајићевим рчима, синдикати су били веома упорни да се очувају права радника,
превасходно оних у јавном сектору и јавним предузећима.
Д. Млађеновић
Предлози које нико не разуме
Из преговора о изменама Закона о раду изашла је и Асоцијација малих и средњих предузећа, а
потпредсеник те асоцијације Милан Кнежевић рекао је да су се из разговора повукли „јер је
немогуће утицати на предлоге закона”.
– Закон се не доноси ни у име синдиката да би остварио њихова права, ни у име послодаваца, а
ни радника ни државе. Он треба да буде средње решење које ће оптимално омогућити да свако
утка своје интересе у законско решење – објаснио је Кнежевић. – Нажалост, појавили су се
предлози закона које нико не разуме, не зна се ко је њихов аутор, а Влада као предлагач закона
избегава да изађе с јединственим предлогом јер неће да преузме одговорност.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kupovna-moc-pala

Куповна моћ пала
Куповна моћ мерена односом просечне нето зараде и просечне и минималне
потрошачке корпе у Србији у септембру је била мања, пре свега, због смањења
просечне месечне нето зараде, показује објављена анализа Министарства
трговине.
У септембру је за покриће просечне потрошачке корпе била потребна 1,53 просечна зарада, а за
покриће минималне било је довољна 0,81 просечна зарада, која је износила 42.886 динара и
била је 4,3 одсто мања него у августу.
Вредност просечне корпе износила је 65.297 динара и јефтинија је два динара у односу на
корпу из августа, а 6,24 посто скупља него у истом месецу лане. Вредност минималне била је
34.286,58 и скупља је 0,13 посто, или 41,79 динар, у односу на август, а 4,56 посто скупља него
пре годину дана.
Потрошачке цене производа и услуга у септембру су, у односу на август, у просеку остале на
истом нивоу.
У односу на претходни месец, највећи раст цена забележен је у групама Комуникације (0,7
посто), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,5), Транспорт (0,4), Ресторани и
хотели (0,3) и Храна и безалкохолна пића (0,2 посто).
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnicke-plate-prve-na-redu-za-isplatu

Радничке плате прве на реду за исплату
Министар привреде Саша Радуловић оценио је да ће се изменама Закона о стечају
побољшати квалитет стечајних поступака и појачати надзор и транспарентност.
Он је рекао да ће главни у процесу надзора стечајног поступка, уз судије, бити и повериоци,
којима је дата могућност да смене стечајног управника и да поставе новог.
– То је кључна мера контроле стечајног поступка – навео је Радуловић на округлом столу
„Банкрот – шанса за нови почетак”, који су у Београду организовали продукција „Тајмлајн” и
УСАИД.
Он је рекао да, по изменама закона, у први исплатни ред спадају минималне зараде радника, и
оценио да је то је добро решење јер радници не морају да буду криви због неодговорности
компаније.
– Биће укинут и посебан исплатни ред за Пореску управу – рекао је он, и додао да се повезана
лица стављају у последњи исплатни ред, на ниво власника капитала. Уводи се и канцеларија
стечајних управника, као и стручне службе, што ће, по његовим речима, омогућити да више не
буде ташна-машна стечајних управника.
Радуловић је казао да се укида и Агенција за лиценцирање стечајних управника јер је ту, како
наводи, било много злоупотреба, а уводи се Комора стечајних управника.
– Уводимо и принцип центра главног интереса за вођење стечајног поступка – навео је
министар, и објаснио да ће за све стечајеве, где се главни надзор налази у Србији, надлежни
бити судови у Србији.
Председник Привредног апелационог суда Мирослав Николић саопштио је да је у Србији
отворено 2.188 стечајева и да највећи број поступака, око 623, траје две до три године. Он је
изнео податак и да има 49 поступака који трају више од десет година, 122 се воде између пет и
десет година, а 134 их траје до шест месеци.
– Амбијент у Србији данас обухвата део колизионих прописа који онемогућавају да се стечај
спроводи брзо и ефикасно – оценио је Николић.
Како је додао, велики проблем су нерешени имовинскоправни односи и проблем злоупотреба.
Е. Дн.
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РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/sindikati-spremaju-svoj-predlog-zakona-o-radu_441801.html

Синдикати спремају свој предлог закона о раду
БЕОГРАД
Председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је данас да
синдикати припремају своју верзију Закона о раду у коме ће бити боље заштићена
права радника.
"Пошто видимо да се доноси неолибералан закон који је погубан за запослене у Србији, ми
припремамо предлог закона који ћемо понудити на Економском савету" , рекао је Орбовић
гостујући на Радио-телевизији Србије (РТС).
Он је рекао да ће у предлогу закона бити заштићена права радника у односу на оно што је сада
предложено где се сва права запослених губе.
У нашем закону неће бити Агенције за запошљавање, нити смањивања права запослених, казао
је он.
Орбовић је оценио да се о изменама Закона о раду које припрема Влада Србије ни њени
представници нису сагласили и подсетио да закон треба да израђује само једно министарство Министарство рада, запошљавања и социјалне политике.
Упитан о оставци министра привреде Радуловића коју су синдикати тражили, рекао је да се не
ради против министра, већ против предложене измене закона и његовог плана за предузећа у
реструктуирању.
"Министар Радуловић није човек који је спреман за разговоре и договоре, он покушава да из
кабинета решава питања не гледајући нити људе нити њихове приватне животе нити проблеме
које имају, него посматрајући бројеве и личне карте", казао је Орбовић.
Како је оценио, треба разговарати са људима који у тим предузећима раде и додао да су
синдикати "свесни да постоје и предузећа која су доведена до стања да се морају угасити".
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