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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1477302/Kragujeva%C4%8Dki+sindikati+protiv+zakona+o
+radu.html

Крагујевачки синдикати против закона о
раду
Протест синдиката из Крагујевца због најављеног закона о раду. Отказана јавна
расправа о изменама закона у Крагујевцу. Измене се доносе на брзину и под
притиском из иностранства, поручено са протестног скупа.
Отаказана је јавна расправа о изменама и допунама закона о раду, која је требало да буде
одржана у Привредној комори Крагујевца, а синдикати у том граду оранизовали су јутрос
протест, незадовољни најављеним законом о раду, јавља дописник РТС-а.
Измене закона, доносе се на брзину и под притиском међународних институција, тврде
синдикални лидери, упозоравајући да предложена решења, смањују права запослених,
омогућавају лакше отпуштање радника и другачији обрачун зарада.
Председник Савеза самосталних синдиката Србије, Љубисав Орбовић је рекао на скупу да би
запослени због другачијег обрачуна зарада, боловања и годишњег одмора, имали мања
примања за око 50 евра.
Такође, радницима би се рачунао минули рад, остварен само код последњег послодавца.
Овакав, како каже Орбовић "монструмски закон, уколико се усвоји, нанеће штету и младим
људима који тек треба да се запосле".
И председник УГС "Независност" Бранислав Чанак је негодовао што јавна расправа није
одржана. Сматра да предлагачи не знају да објасне коју би добробит нови закон о раду донео
Србији.
"Хтели смо преговоре, али ниједан наш захтев није уважен. Не дамо да закон прође", поручио
је Чанак и позвао раднике из целе Србије да не дозволе његов улазак у скупштинску процедуру.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1477679/Milojevi%C4%87%3A+Bez+otkaza+za+trudnice+
u+sudu.html

Милојевић: Без отказа за труднице у суду
Труднице и породиље запослене на одређено време у суду неће остати без посла
током одсуства, поручио председник Врховног касационог суда Драгомир
Милојевић, демантујући наводе Синдиката запослених у правосуђу.
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Ниједна трудница ни породиља запослена на одређено време у суду неће остати без посла до
истека права на коришћење трудничког, односно породиљског одсуства, поручио је председник
Врховног касационог суда и Високог савета судства Драгомир Милојевић.
"Вршиоци функција председника судова добили су налог да продуже уговоре о раду свим
трудницама и породиљама до истека права на коришћење трудничког и породиљског
одсуства", рекао је Тањугу Милојевић.
Изричито је демантовао јучерашње наводе Синдиката запослених у правосуђу да ће од 1.
јануара у склопу рада нове правосудне мреже радни однос на одређено време престати једној
трудници у Другом и за 13 трудница у Првом основном суду у Београду.
Милојевић је истакао да је и Законом о раду гарантована посебна заштита за породицу и негу
деце, као и да је и послодавцима забрањено да дају отказе трудницама и породиљама.

АКТЕР
http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-66672-anak-i-orbovi-neprihvatljivo.html

ЧАНАК И ОРБОВИЋ: НЕПРИХВАТЉИВО
Тањуг
Предложени закон о раду је неприхватљив, јер се њиме запосленима ускраћују многа права,
поновили су свој став председници ССС и Синдиката Независност
Председник Самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је, гостујући у Јутарњем
програму ТВ Пинк, рекао да су предложеним законом предвидјене измене 150 чланова
постојећег прописа, од којих чак 140 смањује права запослених.
Он је рекао да је предложеним законом предвидјена могућност флексибилног отпуштања
радне снаге и да би сви запослени, на основу другачијег обрачуна зарада, годишњег одмора,
боловања и минулог рада, имали за 50 евра мања примања.
Председник Савеза самосталних синдиката Србије је указао да би се, према предлогу закона,
рачунао само минули рад који је запослени остварио код последњег послодавца и да ниједна
примедба синдиката није прихваћена.
Орбовић је рекао да није тачно да је Синдикат прошле седмице спречио одржавање јавне
расправе о закону о раду у Новом Саду, него да је сала била неадекватна да прими све
заинтересоване чланове синдиката.
Председник Синдиката "Независност" Бранислав Чанак је, гостујући у истој емисији, рекао да
би предлог закона, иако је његов циљ, према најавама, борба против сиве економије, уколико
буде усвојен имао супротан ефекат и узроковао управо "експлозију сиве економије".
Чанак је истакао да синдикат није добио одговор ни на једно питање које се односи на
резултате које би имао предложени закон у погледу нових инвестиција и запошљавања и да би
требало да се примењује постојећи закон у тој области.
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Председник Синдиката "Независност" је рекао да је срамно образложење да, пошто се не
примењује садашњи закон, мора да се донесе нови пропис и да ће се представници тог
синдиката данас у Крагујевцу обратити градјанима.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=23&nav_id=792307

Чанак и Орбовић: Неприхватљиво
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Београд -- Предложени закон о раду је неприхватљив, јер се њиме запосленима
ускраћују многа права, поновили су свој став председници ССС и Синдиката
Независност.
Председник Самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић је, гостујући у Јутарњем
програму ТВ Пинк, рекао да су предложеним законом предвидјене измене 150 чланова
постојећег прописа, од којих чак 140 смањује права запослених.
Он је рекао да је предложеним законом предвидјена могућност флексибилног отпуштања
радне снаге и да би сви запослени, на основу другачијег обрачуна зарада, годишњег одмора,
боловања и минулог рада, имали за 50 евра мања примања.
Председник Савеза самосталних синдиката Србије је указао да би се, према предлогу закона,
рачунао само минули рад који је запослени остварио код последњег послодавца и да ниједна
примедба синдиката није прихваћена.
Орбовић је рекао да није тачно да је Синдикат прошле седмице спречио одржавање јавне
расправе о закону о раду у Новом Саду, него да је сала била неадекватна да прими све
заинтересоване чланове синдиката.
Председник Синдиката "Независност" Бранислав Чанак је, гостујући у истој емисији, рекао да
би предлог закона, иако је његов циљ, према најавама, борба против сиве економије, уколико
буде усвојен имао супротан ефекат и узроковао управо "експлозију сиве економије".
Чанак је истакао да синдикат није добио одговор ни на једно питање које се односи на
резултате које би имао предложени закон у погледу нових инвестиција и запошљавања и да би
требало да се примењује постојећи закон у тој области.
Председник Синдиката "Независност" је рекао да је срамно образложење да, пошто се не
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примењује садашњи закон, мора да се донесе нови пропис и да ће се представници тог
синдиката данас у Крагујевцу обратити градјанима.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:469879-Sindikat-TENT-a-Ugrozeno-snabdevanjestrujom

Синдикат ТЕНТ-а: Угрожено снабдевање
струјом
Г. Ј.
Синдикат позива Владу да помогне Термоелектрани „Никола Тесла”. Због
смањених улагања у ремонте, блокови нису ваљано припремљени и угрожено је
снабдевање у зимском периоду
ЈАГОДИНА-Због смањењих улагања, за чак шест пута, у ремонте блокова ТЕ „Никола Тесла” у
Обреновцу угрожено је снабдевање Србије струјом у зимском периоду- изјавио је данас у
Јагодини председник Синдиката у том предузућу Богдан Вукотић.
Он је најавио да ће се Синдикат због такве ситуације обратити Влади Србије, Министарству
енергетике и руковоству ЕПС. У ТЕ „Никола Тесла” производи се више до 55 одсто струје у
Србији.
-У протеклих годину дана изузетно неозбиљно се приступило проблемима у ТЕНТ-у из
Обреновца. Конкретно, реч је о улагањима у ремонте и одржавање у које је ове године уложено
шест пута мање средстава него што је то било ранијих година. То утиче на значајно смањењује
сигурности, поузданост и ефикасност тих блокова- каже Вукотић и додаје да због оваквог
односа према ТЕНТ-у ове зиме лако може доћи до угрожавања снабдевања струјом. То је исто
као када кући не обезбедите услове за сезону грејања, односно као када ауто не спремите за
зиму и замрзне течност за хлађање.
-Основни предуслов за зимску сезону је припрема блокова на прави начин за функционисање.
Блокови нису припремљени за зиму, јел није било довољно средстава. Време нам иде на руку,
али ако зима буде јача. Запослени су увек спремни да, без обзира на временске прилике и
ниске температуре, искажу највиши ниво одговорности и способности да блокове одржавају у
исправном стању, када за то не постоје технички услови- наводи Вукотић.
ПРОБЛЕМ НАБАВКИВукотић примећује да се одлуке о ТЕНТ-у доносе ван предузећа.
-Не треба бити много паметан па закључити да овакав однос према термоелектранама Никола
Тесла јасно доводи до њиховг урушавања и смањења ефикасности. У разговору са
пословодством ТЕНТ-а видим да су изненађени односом према предузећу. Закон о јавним
набавкама је ригидан јер је много важније испоштовати процедуре набавке неког виталног
дела, макар се довео у питање и рад блока, него обезбедити сигурнсот и поуздансот блока- каже
Вукотић.
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Он истиче да је ТЕНТ носилац енергетике у Србији и да је неприхватљив однос и третман
Министарства енергетике и руководства ЕПС према том предузећу што се тиче улагања.
-Нови људи који су на челу енергетике у Србији нису свесни шта ТЕНТ представља. Ми смо у
јавности присутни кроз смештај азиланата и спаљивање дроге, а не као носилац и лидер у
производњи струје на Балкану и југоисточној Европи. Не могу се закони доносити исхитрено
по угледу на Европу, а да не постоје услови за његову примену. Ту мислим на емисију димних
гасова, односно део екологије, сви смо окупирани тиме, а са друге стране заборављамо да је
неопходно пре тога обезбедити у поузданост и сигурност система на којима људи раде,
упослити довољан број кадрова, јер је одлив већи него могућност пријема. Мислим да су у те
стручне ствари недовољно укључени кадрови из ТЕНТ- истиче Вукотић.
Због свега овога Синдикат ће обратити Влади Србије, Министарству енергетике и руководству
ЕПС и, уколико небуде реакције надлежиних, предочиће запосленима шта их чека.
-Јасно ћемо им ставити до знања какве опасности могу да изазову ове мере, које су окренуте не
само према ТЕНТ-у, већ и према цеколупној енегетици Србије. Смањење инвестиција и
улагања у блокове, нови Закон о раду и мере за опорезивање зарада доводе до значајног
погоршања статуса запослених. Политику енергетике воде млади људи, који су искуство
стицали у Европи и мисле да је ово Швајцарска, а ово је ипак Србија. Непримерено је да неки
кадрови који су дуго година водили ЕПС, као што је Владимир Ђорђевић, који је после
функције директора био ангажован у ЧЕЗ, сада се враћају у ЕПС. Мислим да је сваком човеку
јасно каква је његова улога и задатак- наглашава Вукотић.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/429468/Orbovic-i-Canak-Neprihvatljiv-predlog-zakona-o-radu

Орбовић и Чанак: Неприхватљив предлог
закона о раду
Предложени закон о раду је неприхватљив, јер се њиме запосленима ускраћују многа права,
сложили су се данас председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић и
председник Синдиката Независност Бранислав Чанак.
Орбовић је, гостујући у Јутарњем програму ТВ Пинк, рекао да су предложеним законом
предвиђене измене 150 чланова постојећег прописа, од којих чак 140 смањује права
запослених.
Он је рекао да је предложеним законом предвиђена могућност флексибилног отпуштања радне
снаге и да би сви запослени, на основу другачијег обрачуна зарада, годишњег одмора,
боловања и минулог рада, имали за 50 евра мања примања.
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Председник Савеза самосталних синдиката Србије је указао да би се, према предлогу закона,
рачунао само минули рад који је запослени остварио код последњег послодавца и да ниједна
примедба синдиката није прихваћена.
Орбовић је рекао да није тачно да је Синдикат прошле седмице спречио одржавање јавне
расправе о закону о раду у Новом Саду, него да је сала била неадекватна да прими све
заинтересоване чланове синдиката.
Председник Синдиката "Независност" Бранислав Чанак је, гостујући у истој емисији, рекао да
би предлог закона, иако је његов циљ, према најавама, борба против сиве економије, уколико
буде усвојен имао супротан ефекат и узроковао управо "експлозију сиве економије".
Чанак је истакао да синдикат није добио одговор ни на једно питање које се односи на
резултате које би имао предложени закон у погледу нових инвестиција и запошљавања и да би
требало да се примењује постојећи закон у тој области.
Председник Синдиката "Независност" је рекао да је срамно образложење да, пошто се не
примењује садашњи закон, мора да се донесе нови пропис и да ће се представници тог
синдиката данас у Крагујевцу обратити грађанима.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/429401/Bankrota-se-plasi-150000-gradjana

Банкрота се плаши 150.000 грађана
М. Кркић
Наша влада неће следити пример Хрватске, где ће део дугова становништва бити избрисан,
кажу за “Блиц” у Немањиној.
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У Србији је око 150.000 грађана зрело за проглашење личног банкрота, јер у 2014. неће моћи да
измире обавезе према банкама и јавним предузећима - за струју, грејање, комуналије. Сваки
десети клијент банке има проблем са отплатом кредита. У Хрватској због неподмирених
обавеза разним повериоцима у блокади је више од 290.000 грађана.
Хрватски грађани ће, према најавама из Загреба, бити боље среће. Влада је спремна да отпише
дуговања онима који имају једну некретнину у којој живе и дугове према јавним и комуналним
предузећима. Онима који више нису у стању да отплаћују кредите за стан у којем живе банке би
требало да отпишу део или чак целокупни износ потраживања. Банкама које су и у Хрватској
углавном приватне за тај износ би био смањен порез. Акција смањивања неликвидности
грађана у плану министра финансија Хрватске тешка је око три милијарде евра.
- Годинама смо упозоравали да је Хрватска презадужена, дуг по становнику код њих је између
8

4.000 и 5.000 евра. До тога их је довела неконтролисана политика кредитног задуживања. Ове
неразумне мере су зато изнуђене. Код нас је хрватски сценарио неостварив и надам се да
нећемо доћи у ситуацију да се и овде потегне питање отписа дугова - указује Верољуб Дугалић,
генерални секретар Удружења банака Србије, уз опаску да је код нас дуг по становнику тек 830
евра.
Осим банкама, грађани Србије највише дугују за струју. И поред потписаног репрограма, многи
од неплатиша суочавају се са немогућношћу измиривања старих обавеза, уз редовно плаћање
нових рачуна. Иако признаје да су грађани у све већим проблемима, професор Љубомир Маџар
каже да ће ова одлука владе у Загребу донети „велике проблеме“.
- Надам се да то овде неће проћи, а бићу зачуђен ако прође и у Хрватској. То је једна од
најлуђих идеја. У финансијама мора да важи начело одговорности за одлуке које неко донесе.
Нико није био приморан да уђе у кредите. То што најављују у Хрватској био би страшан удар на
пословно поверење - упозорава Маџар.
И Исланд опрашта
Исланд ће, такође, од 2014. отписати грађанима
хипотекарне дугове и ослободити их плаћања пореза током
три године. „Банкарски сектор у Исланду је био у проблему
због лоших кредита банака и неповерења депонената.
Држава је морала да интервенише да би повратила
поверење“, објашњава Зоран Грубишић са Београдске
банкарске академије.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/429564/PU-Borba-protiv-sive-ekonomije-zadatak-cele-drzave

ПУ: Борба против сиве економије задатак
целе државе
Танјуг
Главни задатак Пореске управе у наредном периоду мора бити наставак борбе против “сиве”
економије, али је неопходно да у томе има подршку целе државе, оцењено је данас на
конференцији за новинаре у Пореској управи.
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Члан Савета директора ПУ Милан Кнежевић навео је да се у Србији тренутно 50 до 60 одсто
укупног промета робе и услуга одвија у “сивој” и “црној” зони, и да би буџет у наредних годину
и по дана могао бити угрожен ако се на том пољу не предузму радикалне мере.
“Сива” економија највећа је у промету пољопривредно-прехрамбених производа, текстила,
дуванских производа, у угоститељским објектима, фирмама за обезбеђење и чишћење,
аутобуском превозу, туризму, занатским услугама у грађевинарству, рекао је Кнежевић, који је
потпредседник Асоцијације малих и средњих предузећа.
Он је оценио и да је царина “рак рана” у систему пореске контроле и највећи разлог пореске
евазије нагласивши да је у борби против сиве економије неопходан координиран рад више
министарстава.
Кнежевић је рекао да се, имајући у виду пад потрошње, као и високу незапосленост и у
наредној години може очекивати додатни план наплате пореза од 10 одсто.
Члан савета и власник Поинт групе Зоран Дракулић оценио је да се држава није на прави
начин организовала у борби против “сиве” економије и да се у млинарској и пекарској
индустрији више од 50 одсто рада одвија “на црно”.
Како је навео, млинови купују пшеницу “на црно”, пекарама брашно дају највећим делом “на
црно”, и због тако нелојалне конкуренције, индустријске пекаре и млинови су у изузетно
тешкој ситуацији.
Члан савета и професор Правног факултета Мирољуб Лабус нагласио је да у наредном периоду
један од два главна задатка Пореске управе мора бити борба против “сиве” економије, односно
обухват пореза мора бити већи, и “систем не сме да вас подстиче да не поштујете прописе”.
Други задатак је да се приликом модернизације Пореске управе не дозволи да “машине поједу
људе”, већ да вишак запослених буде доквалификован како би на тај начин били побољшани
капацитети те институције, рекао је Лабус.
Директор Пореске управе Иван Симич рекао је да се појачано ради на борби против сиве
економије, иако су капацитети ограничени, и да се сива економија није појавила последњих
неколико месеци већ представља проблем годинама.
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Он је навео да је у првих 11 месеци ове године обављено 6.838 контрола фискалних каса, што је
2.060 више него у истом периоду лане. Истовремено, обављено је 22.689 теренских контрола,
што је више за 4.574.
У истом периоду износ пореза наплаћен у теренској контроли био је 20,82 милијарде динара,
што је повећање у односу на прошлогодишњих 19,35 милијарди.
Поводом евентуалног вишка запослених, Симич је рекао да после увођења обједињене наплате
око 500 људи неће више физички уносити податке из пријава, али они неће изгубити посао.
Око 200 њих ће радити као нека врста теренске контроле, а осталих 300 требало би да буде
преквалификовано у канцеларијску контролу, рекао је Симич.

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Svakoga-dana-posao-izgubi-600-ljudi.sr.html

Свакога дана посао изгуби 600 људи
Ове године је најмање 200.000 особа остало без посла, највише у грађевинској, текстилној и
металној индустрији, а потом у трговини
Само у току ове године, више од 420.000 особа пријавило се на евиденцију Националне службе
за запошљавање и придружило „армији” незапослених која у овом моменту броји 762.638
особа. Иако у ову цифру „улазе” млади који су се након завршетка школе или факултета
пријавиле на биро, као и особе које су брисане са евиденције НСЗ, па се поново пријавиле,
представници Уније послодаваца Србије и синдиката са правом страхују да је око 200.000
особа ове године остало без посла.
Подсећања ради, само у току претходне године подељено је 172.442 отказа, што значи да је
свакога дана више од 600 особа изгубило посао, а са њим и могућност да плаћају кирију или
кредит за стан, школовање за децу или трошкове лечења неког члана породице.
Председница Асоцијације слободних и независних синдиката Ранка Савић каже да је највећи
број отказа подељен у индустрији – посебно грађевинској, текстилној и металној, а потом у
трговини.
„Текстилна индустрија већ годинама је у стању клиничке смрти, нема више великих
градилишта која запошљавају велики број радника, а због пада куповне моћи грађана сви
велики трговински ланци трпе велике губитке и принуђени су да отпуштају раднике. Ове
индустрије гасе се и због тога што наш образовни систем не школује стручњаке – немамо више
ливаца, керамичара, металостругара и металоглодача, од којих зависи опстанак индустрије а
мајстори ових заната одлазе у иностранство. Ми школујемо менаџере чије је знање
неупотребљиво у пракси”, каже Ранка Савић.
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Наша саговорница констатује да нема више сигурних радних места ни „заштићених” занимања
– без посла остају и врхунски менаџери и неквалификовани радници. Ни радно место у
великим производним гигантима који запошљавају неколико хиљада радника није гаранција
да ће запослени у њима дочекати пензију, додаје Ранка Савић. Она, међутим, упозорава да ће
следећа година бити још тежа, јер је буџетом предвиђено да 26.000 особа остане без посла –
пре свега радници из предузећа у реструктуирању.

И док економисти упозоравају да свака друга особа у нашој земљи нема посао и да број
незапослених експоненцијално расте, званичници Министарства рада, запошљавања и
социјалне политике истичу да готово свака десета особа у нашој земљи добија неку врсту
социјалне помоћи и скрећу пажњу на чињеницу да се број корисника социјалне помоћи сваког
месеца повећава за 2.000 особа.
Председник Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић сматра да је више од 200.000 особа ове
године остало без посла и каже да не треба да нас изненађује чињеница да свакога дана више
од 600 особа остане без радне књижице.
„Услови пословања све су лошији и неповољнији, јер их отежавају нови порески закони.
Трошкови пословања фирми се повећавају па многи предузетници дилему типа – катанац на
врата фирме или отпуштање радника, разрешавају дељењем отказа. Оним фирмама које
легално послују, нелојалну конкуренцију праве фирме које су отишле у сиву зону пословања и
нуде своје услуге по знатно нижим ценама. Предузетнцима који раде легално због тога пада
промет и они су принуђени да отпуштају запослене”, каже Рајић.
Наш саговорник додаје да су масовна отпуштања – логична последица тешког стања у коме се
налази наша привреда и истиче да је промет фирми за трећину мањи у односу на 2008. годину.
„Иако фирме раде лошије, држава повећава намете – ПДВ је порастао са 18 на 20 одсто а
фирмарине у средњим и великим фирмама повећане од пет до петнаест пута. Због свега тога,
оне морају да смање број запослених”, закључује председник Уније послодаваца.
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Он истиче да је потпуно неодржива ситуација да милион запослених у привреди издржава
735.000 запослених у јавном сектору, 1.750.000 пензионера и 700.000 особа које примају
социјалну помоћ.
„Грчка је у моменту банкрота државе имала 24 одсто запослених у државном сектору, а Србија
има 42,5 одсто запослених у јавном сектору. То је неодржива ситуација”, упозорава Драгољуб
Рајић.
Катарина Ђорђевић

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vanredni_izbori_odlozice_usvajanje_zakona_o_radu.4.html?news_id=273428

Отказано јавно слушање о изменама Закона о раду у Скупштини Србије

Ванредни избори одложиће усвајање Закона
о раду
АУТОР: М. Р. МИЛЕНКОВИЋ
Београд - Након отказивања прве јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама
Закона о раду у Новом Саду због протеста синдикалаца, јуче је отказано и јавно слушање о том
закону у Скупштини Србије. У образложењу Министарства рада наведено је да се на тај потез
одлучило због неодазивања једног од социјалних партнера, „чиме се нису стекли услови за
презентацију и одржавање јавне расправе о новом закону о раду“.
Синдикати су раније најавили да ће присуствовати јавним расправама, али да неће учествовати
у дискусијама, јер сматрају да је овакав предлог закона непоправљив, да није прављен за услове
српске привреде и да ће поједина решења довести до смањења плата запослених и до 15 одсто.
За синдикалце је првобитно било неприхватљиво и то што се јавна расправа одржава у време
празника - од 18. децембра до 10. јануара, али и што у досадашњим разговорима ниједна
њихова примедба није прихваћена.
„Први судар у владајућој коалицији биће око новог закона о раду, који ће оголити све разлике
које су постојале од првог дана, будући да је направљена коалиција конзервативних и
левичарских странака. То је нешто што ни у теорији ни пракси не може бити спојено и народ
сада треба да плати тај цех, јер се сада, годину и по дана од формирања владе, озбиљно
размишља о изборима“, рекла је Санда Рашковић Ивић, посланица ДСС-а, а Бојан Ђурић,
посланик ЛДП, каже да је ситуација толико наелектрисана и да сви очекују улазак у изборни
процес, тако да верује да Закон о раду неће бити ни разматран .
„Питање је ко ће представљати незапослене, или запослене у приватном сектору у тој јавној
расправи, или неколико стотина хиљада младих. Ако то треба да ради Љубисав Орбовић, човек
који има неколико функција у овом тренутку, коме је једини интерес у јавном животу да
задржи статус кво, онда мислим да на потпуно другачији начин треба да отворимо ту расправу
о Закону о раду и она не сме да зависи од става два синдиката“, каже Ђурић.
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Момо Чолаковић, посланик Партије уједињених пензионера Србије, сматра да сви морају да се
врате за преговарачки сто, јер би одсуство макар једног социјалног партнера довело до
неодрживог закона. Ранка Савић, председница СНС и посланица са листе ЛДП, не верује да ће
се измене Закона о раду ускоро наћи у скупштинској процедури и то пре свега због најаве нових
парламентарних избора.
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikati_prosvetara_traze_protokol.55.html?news_id=273427

Синдикати просветара траже протокол
АУТОР: В. А.
Београд - Синдикат радника у просвети Србије и ГСПРС „Независност“ затражили су јуче од
министара финансија и просвете хитно потписивање протокола, који предвиђа увођење
платних разреда у образовање до 1. јула наредне године. Синдикати у писму министрима
подсећају да је потписивање протокола договорено још 19. новембра и да представници владе
одуговлачењем да се тај документ парафира „доводе у питање почетак другог полугодишта у
школама“.
Подсетимо, и друга два репрезентативна синдиката просветара, Синдикат образовања Србије и
Унија синдиката просветних радника, упутили су пре неколико дана ресорним министрима
предлог протокола за идућу годину, незадовољни што тај документ још није готов. И ови
синдикати су најавили да би друго полугодиште могло да почне штрајком, ако не буде
постигнут договор са владом о увођењу платних разреда у 2014. години.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnicima-manje-plate-i-prava-laksi-otkazi-i-ostre-kazne

Радницима мање плате и права, лакши
откази и оштре казне
Предложени закон о раду је неприхватљив јер се њиме запосленима ускраћују
многа права, поновили су свој став председници Савеза самосталних синдиката
Србије и синдиката Независност. Председник Савеза самосталних синдиката
Србије Љубисав Орбовић тврди да су предложеним законом предвиђене измене
150 чланова постојећег прописа, од којих чак 140 смањује права запослених.
Он је рекао да је предложеним законом предвиђена могућност флексибилног отпуштања радне
снаге и да би сви запослени, на основу другачијег обрачуна зарада, годишњег одмора,
боловања и минулог рада, имали за 50 евра мања примања.
Синдикат наводи да у предлогу измена закона постоји много драстичних примере урушавања
радничких права. Између осталог, предлогом измена Закона о раду, ако овакав буде усвојен,
укида се обавезно изричито утврђивање основних елемената уговора о раду: зарада, накнада
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зараде и друга примања запосленог. Неће бити ни рокова за исплату зараде и других примања.
Уводи се пробни рад за обављање више повезаних, односно сродних послова. Дозвољава се
послодавцу да анексом уговора о раду пребацује запосленог с пуног на непуно радно време. Ако
запослени одбије да потпише такав анекс, добиће отказ. Што је такође веома штетно, тврде у
Синдикату, омогућава се произвољно утврђивање зараде из месеца у месец.
Решењем из нацрта закона основна зарада се везује за радни учинак запосленог, што значи да
ће од послодавчеве процене радног учинка запосленог зависити његова зарада за текући месец.
Искључиво је у надлежности послодавца да утврди шта је стандардни учинак за одређени
посао, као и да оцени какав је радни учинак остварио запослени. Уколико послодавац оцени да
је запослени остварио нижи радни учинак од стандардног, зарада запосленог може бити нижа
и од минималне.
Сужава се право на коришћење плаћеног одсуства. Уводи се категорија "привремено упућивање
запосленог на одговарајуће послове" само на основу одлуке послодавца, без анекса уговора о
раду. Омогућава се послодавцу и да упути запосленог који је на боловању на преглед у
здравствену установу коју он одреди, ради провере оправданости коришћења боловања.
Знатно се проширује круг разлога за увођење рада на одређено време и продужава се његово
трајање до 36 месеци. Не постоји ниједна ваљана заштитна мера ради спречавања злоупотреба.
Драстично се проширује круг разлога за отказ уговора о раду, јер се уводи привремено
удаљавање с рада без накнаде зараде од 1 до 15 радних дана, предвиђа новчана казна у висини
до 20 одсто основне зараде у трајању до три месеца и опомена пред отказ, која важи шест
месеци. Укида се обавеза послодавца да обавештење пред отказ достави синдикату чији је
запослени члан. Скраћује се рок у коме запослени не може заменити радника који је отпуштен
као вишак, са шест на три месеца.
Брише се заштита за запослене у случају промене послодавца, као и код упућивања запосленог
на рад код другог послодавца. Такође, предлог измена закона отежава коришћење права на
годишњи одмор, тврде у Савезу самосталних синдиката Србије.
Д. Урошевић
(Опширније прочитајте у нашем штампаном издању од 24. децембра)

http://www.dnevnik.rs/drustvo/na-posao-umesto-po-socijalnu-pomoc

На посао уместо по социјалну помоћ
Економска и социјална криза историјски увек иду руку под руку. Као одговор на
обе кризе, у појединим европским државама формирана су социјална предузећа,
која у ЕУ остварују 10 одсто бруто друштвеног доходка. Она запошљавају људе који
су маргиновализовани и веома тешко или никако не долазе до посла.
Мр Павле Почуч, члан Одбора за привреду Скупштине Војводине, који се бави економскосоцијалним питањима, каже да слична предузећа постоје и у Србији, али да област још није
уређена законом. Према најавама, тај документ би требало да буде усвојен наредне године.
- У Србији постоји више хиљада фирми који се могу сврстати у социјална предузећа. Таква су,
примера ради, новосадски “ДЕС” за радну и професионалну рехабилитацију особе са
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инвалидитетом, ДОО “Добра торба” које упошљава незапослене жене у производњи торби,
затим Удружење “Каритас” за помоћ у кући и негу старијих особа и друге фирме које се баве
раним пословима, нпр. израђују накит, сувенире, свеће, икебане, сакупљају секундарну
сировину, баве се рециклажом, здравом храном, одржавањем јавних површина, брзом
доставом хране, чувањем деце... - наводи Почуч.
Објашњава да је социјално предузетништво специфичан модел економије, познатији као
“трећи сектор”. Оно се бави препознавањем и решавањем незапослености, сиромаштва и пружа
помоћ маргинализованим и рањивим категоријама становништва. Идеја о томе се јавила у
Италији, а потом и у другим европским државама у осамдесетим годинама прошлог века. Циљ
је био да се покаже да предузећа могу упошљавати угрожене групе становништва, да остваре
профит и да буду самоодржива. Они се оснивају као невладине организације, друштва са
ограниченом одговорношћу, удружења грађана или као задруге које се баве производњом и
пружањем услуга, а своју добит инвестирају у даљи развој активности.
- Нацрт закона о социјалном предузетништву је предвидео и категорије које имају право и
предност запошљавања у социјалном предузећу. То су пре свега особе које остварују право на
социјалну помоћ, затим дугорочно незапослени који су старији од 50 година, особе са
инвалидитетом, самохрани родитељи, интерно расељене особе, прогнаници, жртве трговине
људима, злостављања, занемаривања и друге теже запошљиве особе - истиче Почуч.
Наводи да нацрт закона налаже и обуку тих људи у локалним центрима за социјално
предузетништво, након чега се они упућују у неко од социјалних предузећа. Сматра да би се на
овај начин растеретио и буyет за социјална давања. Према речима Почуча, концепт о
социјалном предузетништву треба уредити по узору на земље ЕУ.
- У Србији постоји добар амбијент за овај модел економије, али је потребна и друштвена
подршка. То значи да држава треба да уведе пореске олакшице за социјална предузећа, попут
ослобађања од пореза на добит, зараде и дела ПДВ. Верујем да би овај модел економије
допринео социјално преведнијем и економски ефикаснијим друштвеном систему и пружиће
другу шансу онима којима је она најпотребнија – поручује он.
Ержебет Марјанов

http://www.pravda.rs/2013/12/23/sindikati-traze-odgovornost-za-manjak-u-fap-u/

Синдикати траже одговорност за мањак у
ФАП-у
ПРИБОЈ – Радницима прибојског ФАП-а протекле седмице исплаћене су две
зараде, за новембар и децембар, али су они и поред тога незадовољни, пре свега
због тога што државни органи нису покренули истрагу о појединцима који су овог
некадашњег привредног гиганта довели на ивицу опстанка.
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Поред тога, синдикат „Слога“ указао је на неправилности приликом приказивања средстава у
личној карти предузећа. Према речима председника ИО „Слоге“, Мирослава Мршовића, на
захтев Министарства привреде и министра Саше Радуловића, у ФАП-у је спроведен
свеобухватни попис имовине.
„Тиме је утврђено да је вредност недовршене производње 73 милиона динара, што је знатно
мање раније навођеног износа у личној карти предузећа и финансијском извештају од 4,34
милијарде динара. Сматрамо да је вредност установљена пописом реалнија, и тражимо да се
утврди ко је одговоран“, изјавио је он Гласу западне Србије.
Председник синдиката „Слога“, Петар петровић, истиче да се утврђивање одговорности за
пропусте и пропадање ФАП-а не врши на прави начин. „Покреће се питање одговорности
радника који су запослени у магацинским службама, и то за мањкове од неколико хиљада
динара. Међутим, не разматра се одговорност за суму од преко четири милијарде динара, коју
руководство покушава да прикаже као губитак, а ми је посматрамо као мањак“, напомиње он, и
додаје да од надлежних органа очекују да утврде ко је кривац за пропаст пропаст предузећа.
Примедбе су изнете и због прекида Скупштине акционара, јер је председници овог тела, Весни
Пејовић, било онемогућено да објави записник на званичној интернет страници ФАП-а и
позове медије да присуствују заседању.
Она каже да је седница прекинута због тога што председник Надзорног одбора није поштовао
скупштински ред, и наглашава да је престанак мандата члановима НО једна од последица
неусвајања финансијског извештаја. „Они су због тога били у обавези да у року од 21 дана
сазову ванредну седницу Скупштине акционара ФАП-а, на којој би био изабран ревизор за
2014. годину“, казала је она нашој редакцији.
У Фабрици аутомобила Прибој у току је потписивање уговора радника за неки од социјалних
програма понуђеним од стране државе, што би требало да буде окончано током следеће
седмице.
ИЗВОР: ГЛАС ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
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