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РАДУЛОВИЋ ПРЕДЛОЖИО Здравствено
осигурање за све раднике
З. Р.
Здравствено осигурање не треба да зависи од тога да ли послодавац плаћа Фонду
за здравствено осигурање или не
ЗДРАВСТВЕНО осигурање не треба да зависи од тога да ли послодавац плаћа Фонду за
здравствено осигурање или не. Ако незапослени, пријављен на биро, има право да се бесплатно
лечи, зашто не би имао и радник, чак и ако му послодавац не уплаћује здравствено. Ово је у
петак, на конференцији за новинаре истакао министар привреде Саша Радуловић и најавио да
је то једна од примарних ставки за коју ће се "борити". Наведена је у акционом плану
Министарства привреде за 2014. и 2015. годину, у коме се предлаже да сви грађани Србије
имају здравствено осигурање, без обзира на статус.
- Акциони план је део стратегије за развој предузетништва и конкурентности, чији је циљ
поправљање укупног пословног амбијента - рекао је Радуловић. - Предложили смо и да
Републички завод за здравствено осигурање директно исплаћује породиљско боловање, јер
није добра досадашња пракса да најпре послодавац уплаћује породиљама накнаду, а да им
након тога РФЗО рефундира трошкове. У Закону о јавним предузећима, чије измене
планирамо, увешћемо лиценце за директоре и чланове надзорног одбора, а направићемо и
моделе да спречимо оне који су монополисти да троше огромна средства на маркетинг и
спонзорства.
ПОРЕСКИ РАЈ
- ОЧЕКУЈЕМО и закон о занатству и задругама, а део Акционог плана је и регистрација офшор
компанија - рекао је Радуловић . Фирме које су регистроване у "пореским рајевима",
представљају велики проблем у привредном систему Србије. Оне треба да буду регистроване,
како би се знало ко су њихови власници. Обично иза таквих фирми стоје грађани Србије.

ЛСВ: Изостао социјални дијалог о Закону о
раду
Бета
Лига социјалдемократа Војводине (ЛСВ) оценила је данас да је нови нацрт Закон о раду у
Србији лош и да треба написати нови, јер је током јавне расправе изостао социјални дијалог.
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ЛСВ наводи да је јавна расправа о Закону о раду, која се данас завршава, претворена у фарсу,
јер министар привреде Саша Радуловић није знао да комуницира са синдикатима и
свакодневно је мењао ставове.
Упозорава се да се о нацрту тако важног закона морају јавно и јасно изјаснити, не само
синдикати и послодавци, већ и универзитети, институције и организације,
укључујући и студентске.
"Ако Влада није у стању да напише и представи Закон о раду који ће имати подршку,
заштитити права и интерес радника, а послодавцима омогућити лакше запошљавање, ЛСВ
може окупити релевантне стручњаке способне за то", каже се у саопштењу.
ЛСВ додаје да је спремна да организује и тим преговарача, ако они које је ангажовала Влада не
знају да комуницирају са синдикатима, послодавцима и стручњацима, те чују критику на
предлог закона.
"Како су могуће темељне реформе у привреди и запошљавању, ако се избегава јавност и
критика? Како ће овај закон помоћи раднику запосленом â€ ™на црноâ€ ™, којем касни
плата, а то му је једини начин да издржава породицу? На та питања владини преговарачи нису
дали никакав, а камоли јасан одговор", додаје ЛСВ.
У саопштењу се подсећа да ЛСВ заговара престанак субвенционисања губиташких јавних
предузећа и промене у раду у јавном сектору.

Вучић: До закона о раду заједно влада и
синдикати
Тањуг
Предлог измена Закона о раду неће бити у законској процедури док представници Владе
Србије и синдиката не седну и озбиљно разговарају како да се реше настали проблеми, изјавио
је данас први потпредсденик Владе Србије Александар Вучић.
Вучић је то изјавио приликом посете граничном прелазу са Румунијом код места Јаша Томић, а
пренела РТ Војводина.
Министар привреде Саша Радуловић изјавио је данас да "закон о раду мора да прође" и оценио
да ће уколико се то не деси, цену плаћати сви грађани Србије.

3

Радуловић је на конференцији за новинаре у Влади Србије рекао и да је предложени закон
добар и да свака одредба има своје разлоге, који су у интересу свих запослених.
Он је додао да нико није против синдиката и да они треба да се врате у преговоре о том закону.
Према његовим речима, неопходан је социјални дијалог који може да се одвија у радној групи
и у јавној расправи, подсетивши да су синдикати изашли из радне групе, а потом и из јавне
расправе.
МИНИСТАРПРИВРЕДЕ
ЗАКОНОДАВСТВА

О

ПОЗАДИНИ

ОТПОРА

ИЗМЕНАМА

РАДНОГ

Радуловић: Закон највише погађа синдикате
Сузана Лакић
Изменама закона о раду противе се синдикати, јер ће њихове вође изгубити привилегије, каже
за „Блиц“ министар Саша Радуловић.
- Чланарину за синдикате послодавци више неће морати да исплаћују паралелно са платом.
Изменама закона предвиђа се да радници самостално плаћају своје чланство. Више неће бити
заштићени ни њихови председници који по старом закону нису могли да добију отказ, чак и да
ништа нису радили. Сада је предвиђена одредба по којој радник, који извршава све обавезе,
неће моћи да добије отказ зато што је синдикално организован. А и репрезентативност ће се
доказивати другачије - објашњава министар Радуловић, и додаје да у Србији имамо
невероватних 24.000 синдиката.
Фокус приватници
Измене закона о раду највише ће, чини се, осетити запослени у приватним предузећима. Нацрт
закона предвиђа могућност да послодавац радницима укине регрес, топли оброк, стимулације
и превоз, односно све додатке на основну зараду. За овај износ власник приватног предузећа
имаће могућност и да смањи накнаде за годишњи одмор и боловање. Министар Радуловић,
међутим, није сагласан са ставом да ће све ово утицати на смањење плата у приватним
фирмама.
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- Није тачно да закон предвиђа могућност да послодавац радницима
укине регрес, топли оброк, стимулације и превоз, односно све
додатке на основну зараду. Једина измена је да за време годишњег
одмора радници уместо просека зарада за претходна три месеца
примају основну зараду увећану за минули рад - каже Радуловић.
Наш саговорник потврђује да се изменама Закона о раду предвиђа
укидање ставке минулог рада.

Злоупотреба
Треба питати директоре
јавних предузећа и
ресорног
министра
зашто
прековремени
рад плаћају 46 одсто
више

- Не укида се минули рад. Укида се обрачун минулог рада за све
године радног стажа, и обрачунаваће се само за године стажа код последњег послодаваца.
Треба, међутим, знати да је минули рад социјалистичка творевина, а не европска тековина, и да
не постоји у свету. Можда ову привилегију имају Словенија и Хрватска, али су и то системи
слични нашем, којима економија не иде добро - објашњава министар Радуловић.
Закон ће истовремено да важи и за запослене у јавним предузећима, али само на папиру.
Њихова руководства ће у пракси имати могућност да праве колективне уговоре којима ће моћи
да добију накнаду за прековремени рад или рад празницима, те дужи одмор по основу броја
деце или година стажа, награде, плаћену рекреацију... Баш у овој недељи коју је обележила
завршница јавне расправе о раду, генерални директор Пошта Србије потписао је са својим
синдикатима колективни уговор на три године, а који предвиђа све могуће бенефиције које ће
за 15.000 запослених у Поштама важити наредне три године. Сличне потезе директора других
јавних предузећа могуће је очекивати.
Министар Радуловић каже да је закон тешко усагласити за све.
Јавна расправа
- Не само јавна предузећа, већ сва који имају уговоре о раду и колективне уговоре имају већу
могућност за овакве договоре са синдикатима. Ја морам да мислим на мала и микро предузећа
где је преко 700.000 запослених, али не могу да утичем на колективне уговоре у просвети,
здравству и јавним предузећима. Треба питати директоре јавних предузећа и ресорног
министра зашто прековремени рад плаћају 46 одсто више, а рад празницима и 150 одсто изнад
основне дневнице. То су злоупотребе и оне се овим законом не могу искоренити јер не постоји
политичка воља. Добро је једино то што сви ти колективни уговори истичу и што нови неће
имати право на досадашње привилегије - разјашњава министар привреде праксу руководилаца
у јавном сектору, а пре свега у јавним предузећима.
Годишњи
одмор

Послодавац ће имати могућност да смањи накнаду за годишњи одмор за износ
свих додатака на плату. Практично, радник који месечно прима 70.000 може да
очекује накнаду од 60.000 динара.
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Боловање

Боловање се, као и по старом закону, плаћа 65 одсто од зараде. Послодавац по
новом закону може да овај износ смањи за додатке на основну зараду.

Минули рад Измене закона предвиђају укидање плаћања минулог рада у случају промене
посла. Радник са 20 година стажа остаје без око 12.000 динара. Накнада по
години стажа је по важећем закону 0,4 одсто.

Министар верује да ће измене закона ускоро ући у Скупштину. На примедбу да је изабрано
лоше време за јавну расправу, будући да је последњих месец дана било време слава и празника,
Радуловић подсећа да је Министарство рада предлагач овог закона и да је организовало јавну
расправу. Министарство привреде се укључило само зато што је у питању закон од кључне
важности за привреду.
- Али, верујем да овај закон треба да буде усвојен, јер ако се то не деси, цену ће плаћати сви
грађани Србије - упозорава министар привреде Саша Радуловић.
Регистар оф-шор фирми у Србији
Министар привреде Саша Радуловић рекао је да би требало
регистровати све оф-шор фирме које послују у Србији, јер
су оне велики проблем за привредни систем. „Све оф-шор
фирме које послују у Србији треба да буду регистроване,
како би се знало ко су њихови власници“, рекао је министар
Радуловић на јуче одржаној конференцији за штампу,
након које је посетио наш лист и присуствовао колегијуму
„Блица“. Радуловић каже да обично иза таквих фирми, које
су регистроване у „пореским рајевима“, стоје грађани
Србије.
Радуловић је објавио и податке о буџетским уштедама Министарство привреде је у 2013. остварило буџетске
уштеде од 4,6 милијарди динара, од чега се највећи део
средстава односио на субвенције - 3,6 милијарди.
- Укупан буџет Министарства привреде за 2013. износио је
31,6 милијарди динара, од чега је утрошено 27 милијарди
динара - навео је Радуловић. На субвенцијама за јавна
предузећа уштедело се 375 милиона, а за приватна
6

предузећа
1,7
милијарди
динара.
Буџет Министарства привреде за 2014. не предвиђа нове
субвенције, а
поштовани.

сви

раније

потписани

уговори

биће

Ни тајкуни ни држава не плаћају порез
Катарина Марковић
Када би Пореска управа успела да наплати сав дуг који према њој имају фирме које раде, а то су
чак 53 милијарде динара, минус државне касе био би мањи за трећину.

Кликнути (+) за увећање
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Десет највећих пореских дужника међу приватним фирмама дугују чак 11 милијарди динара,
говоре подаци из списка највећих пореских дужника, а који су порезници јуче објавили.
Пореска управа потражује највише од две компаније - „Симпа“ 4,6 милијарди динара, чији је
први човек Драган Томић, и концерна „Фармаком“, у власништву Мирослава Богићевића који
за порезе дугује 1,2 милијарде динара.
Занимљиво је да су поред ове две компаније и остали највећи порески дужници, у односу на
претходно објављене податке, само наставили да повећавају своје дугове.

То је случај и са „Мером инвест“, иза које стоји Марко Мишковић,
син Мирослава Мишковића, а који држави дугује 828 милиона
динара. „Монтера“, чији је сувласник Драган Копчалић, на рачун
порезника треба да уплати 806 милиона динара. Поново се на
самом врху листе појављује „Лука Београд“ Милана Бека, која
држави на овој основи дугује 666 милиона динара, затим фирме
Душана Боровице од којих се потражује 544 милиона динара, и
фирме Драгана Ђурића, чија су дуговања за порезе досегла до 430
милиона динара.
Видоје Вујић, чије предузеће за порезе дугује 318 милиона динара,
каже за “Блиц” да нема решење како да измири дуг.

Посланички
Фирма „Зека компани“,
чији је власник супруга
актуелног посланика са
листе Српске напредне
странке Маријана
Ристичевића, на листи
је највећих пореских
дужника због
неплаћеног пореза од
172.000 динара.

- Ако овако наставимо, мораћемо у стечај. Посла нема, камате гутају
све што уплатимо на рачун и једини спас је да нам се понуди неки дугогодишњи репрограм наводи власник “Вујић Ваљева”.
Свих 460 фирми које се налазе на списку, како је “Блицу” потврђено у Пореској управи, без
обзира да ли су у државном или приватном власништву, немају потписан уговор о репрограму
дуговања. Рачуни приватних фирми су блокирани. Једино се „Симпо“ налази у повољнијој
позицији јер је, како за “Блиц” открива Слађан Дисић, генерални директор ове компаније, до
31. јануара продужен рок за конверзију дугова „Симпа“ у власништво државе.
- Министарство привреде је тражило поновну процена имовине, обавеза и капитала компаније,
што смо урадили. Очекујемо да ће конверзија, односно повећање учешћа државе у капиталу
„Симпа“ бити и завршена - истиче Дисић. Новина је то што се на списку дужника први пут
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појављује “Беохемија” Жељка Жунића, која заједно са предузећима у свом власништву за порез
дугује око 217 милиона динара.
Нису поштовали репрограм
На списку активних пореских дужника су се, како “Блиц”
сазнаје у Пореској управи појавиле фирме које су прошле
године потписале уговор о репрограму старих дуговања,
али које нису редовно сервисирале своје приспеле обавезе.
Дужницима
је,
подсећања
ради,
понуђено
да
репрограмирају дуг на 24 месечне рате.

ИЗИТ: Реално стање незапослености знаће
се тек у априлу
Бета
Сарадник Института за тржишна истраживања (ИЗИТ) Саша Ђоговић изјавио је данас да је
сезонско ангажовање радника у пољопривреди и грађевинарству, главни разлог пада
незапослености у Србији на 20,1 одсто у октобру 2013. године.
Ђоговић је на конференцији за новинаре казао да ће се тек у априли 2014. видети право стање
и реална слика о броју незапослених у Србији и да не очекује поправљање ситуације у погледу
запослености, већ како је додао "блажи негативан искорак".
Према његовим речима, у Србији је и даље висока стопа незапослених који на посао чекају
дуже од четири године, чак 40 одсто, да 23,4 одсто чека на посао дуже од седам година, а 17
одсто између четири и шест година.
"Ови подаци говоре о лошој економској ситуацији, али и о преко потребном процесу
реиндустријализације и реформи", навео је Ђоговић, наглашавајући да се доста очекује и од
предузећа у реструктурирању.
Те фирме би, како је оценио, могле да буду "мотори" привредног развоја и да доведу нове
инвеститоре,
али
би
отвориле
и
простор
за
упошљавање
продуктивне
радне снаге уколико би се отпустили вишкови запослених у таквим предузећима.
Ђоговић је додао и да би се реализацијом најављеног пројекта "Београд на води" отворили и
нови послови за српске грађевинаре и да они имају стручност да тај посао изведу.
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Он је истакао да није против реализације тог пројекта који, како је раније најављено, обухвата
изградњу око 1,5 и 2,5 милиона квадратних метара хотела, шопинг молова и стамбених
објеката, али да је потребно бити опрезан и да би требало сачекати изборе у Београду.

Радуловић очекује два кључна закона до
краја јануара
Министар привреде Саша Радуловић изјавио је данас да очекује да ће до краја јануара бити
донесени Закон о приватизацији и Закон о стечају.
Радуловић је рекао да је влада упутила предлоге тих закона у Скупштину и да очекује да ће
следеће недеље бити заказана седница парламента, на којој ће се расправљати о тим
докуметима.
Радуловић је на прес конференцији у Влади Србије, подсетио да је план Министарства
привреде био да се ови закони донесу до краја 2013. године, додајући да кашњење са њиховим
усвајањем уноси кашњење за неке даље планове.
Он је навео да нови Закон о приватизацији налаже пуну одговорност директора, као и да ће
значити развлашћење политичких партија, када је реч о надзорним одборима и директорима.
Радуловић је такође казао да је било доста отпора доношењу тог закона и да је, "како закон није
пролазио владу, расла је неодговорност директора."
Министар је као пример навео РТБ Бор где, како је рекао, постоје велике опструкције у
достављању потребних података и омогућаванаје увида у трошење значајног износа новца
пореских обвезника уложеног у то предузеће.
Закон о приватизацији и Закон о стечају су кључни реформски закони за постављање
предузећа у реструктурирању на здраве ноге и завршетак приватизације.
Радуловић је рекао да су у Транзиционом фону предвиђена средства за повезивање радног
стажа и исплату заосталих минималних зарада за раднике предузећа у реструктурирању, али
да се чека усвајање закона о приватизацији и стечају.
Он је најавио и да би почетком фебруара требало да буде завршен предлог закона о јавним
предузећима и оценио да постоји велика неодговорност руководилаца у том предузећима.
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"Почетком 2014. године у поступак ће ући и закон о занатству и закон о задругарству", најавио
је он.
Он је рекао да се ради на томе да се региструју оф-шор фирме, које представљају велики
проблем у банкарском и привредном систему Србије.
"Све оф-шор фирме које послују у Србији треба да буду регистроване,
како би се знало ко су њихови власници", рекао је Радуловић и додао да углавном иза таквих
фирми стоје грађани Србије.
Он је нагласио да буџет за 2014. не предвиђа нове субвенције, али да ће сви уговори који су
потписани пре реконструкције Владе бити поштовани.
Субвенција више нема
"Буџет не подразумева нове субвенције, а 31. децембра 2013. је истекла и уредба о респодели
субвенција. Не знам шта ту није јасно", рекао је Радуловић, оцењујући да је најбоља субвенција
за привреду смањење намета на рад и да ће он наставити да инсистира на њиховом смањивању.
"Сав вишак новца који уштедимо (на субвенцијама) треба усмерити на
универзалну субвенцију, а то је смењење намета на рад. Мора да дође до растерћења привреде,
а то је најбоља субвенција", рекао је министар привреде.
Радуловић је, одговарајући на питање да ли бити одобрене гаранције за смедеревску Железару,
рекао да је "Министарство привреде против давања гаранција".
На питање како теку разговори са Симпом, Радуловић је рекао да у тој компанији "још нису
завршили посао који је требало да заврше".
"Једно је завршити процену фер тржишне вредности имовине, а друго је допунити 'личну
карту', након чега ћемо моћи да завршимо реструктурирање као што је планирано", рекао је
Радуловић, додајући да постоје велики отпори.
На питање да ли постоји рокови у којима Симпо мора да заврши тај посао, Радуловић је
одговорио да сви знају коју су то рокови и да су они врло кратки.
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Радуловић: Закон о раду је важан за све
запослене
Фонет
Министар привреде Саша Радуловић изјавио је данас да је закон о раду критично важан за
привреду и да је свака његова одредба у интересу запослених у Србији.
- Комплетан законски предлог је добар. Свака одредба има неке своје разлоге - рекао је
Радуловић на конференцији за новинаре у Влади Србије, истичући да је свака одредба у
интересу комплетног пула запослених у Србији, не само оних у јавним предузећима него свих,
укључујући и незапослене и оне који раде "на црно".
Радуловић је навео да су надлежни у Влади отворени за дијалог са синдикатима, али је додао да
"ово није питање лицитације".
- Ако нам је заједнички циљ раст запошљавања и раст животног стандарда, а то је заједнички
циљ и синдикатима и Влади, онда треба о сваком законском предлогу у контексту тога и да
разговарамо - рекао је Радуловић.
На питање новинара да ли би нешто мењао у предложеном закону, Радуловић је одговорио да
би мењао неке ствари, али је навео да је закон овако како је написан довољно добар да се
оствари привредни раст у Србији.
Он је оценио и да је читав концепт минулог рада превазиђен и да би боловање требало да буде
плаћено из бужета.
Радуловић је рекао да је неопходан социјални дијалог и разговор о свим спорним стварима из
закона, али је подсетио да су синдикати напустили радне групе за израду закона, као и јавну
расправу.
Он је рекао да дијалог може да се води у оквиру радних група и у оквиру јавне расправе и додао
да би синдикати требало да се укључе у тај поступак.

Радуловић: Свима омогућити здравствено
осигурање
Бета |
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Министар привреде Србије Саша Радуловић изјавио је данас да би изменама закона требало
омогућити да сви грађани Србије имају здравствено осигурање, без озбира да ли им
послодавци уплаћују доприносе.
Радуловић је на конференицији за новинаре казао да је то предвиђено акционим планом за
реализацију Стратегије развоја предузетништва, коју је припемило Министарство привреде.
- Став Министарства привреде је да сваки становник треба да има здравствено осигурање
самим тим што је грађанин Србије - нагласио је министар привреде.
Он је истакао да није фер да се на запослене пребацује неодговорност послодаваца који не
уплаћују доприносе, чиме треба да се бави Пореска управа.
По оцени Радуловића, није добар систем да породиљско боловање прво плаћа послодавац
којем те трошкове потом рефундира Републички фонд за задравствено осигурање.
- Фонд треба директно да исплаћуј породиљско боловање, без озбира на то шта послодавац
ради - рекао је Радуловић. Подсетио је да незапослени, који су на евиденцији Националне
службе за запошљавање, већ имају здравствено осигурање.

Радуловић: Највише се штедело на
субвенцијама
Тањуг
Министарство привреде је у 2013. години остварило буџетске уштеде од 4,6 милијарди динара,
од чега се највећи део средстава - 3,6 милијарди динара - односио на субвенције, изјавио је
данас ресорни министар Саша Радуловић.
Укупан буџет Министарства привреде за 2013. годину износио је 31,6 милијарди динара, од
чега је утрошено 27 милијарди динара, навео је Радуловић, на конференцији за новинаре у
Влади Србије.
Он је прецизирао да се на субвенцијама за јавна предузећа уштедело 375 милиона динара, а за
приватна предузећа 1,7 милијарди динара.
Радуловић је напоменуо да су прошле године остварене и уштеде када је реч о платама
запослених у Министарству привреде, у износу од 25 милиона динара.
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Он је подсетио да буџет Министарства привреде за 2014. годину не предвиђа нове субвенције,
као и да ће сви раније потписани уговори бити поштовани.

Радничке интересе брани 24.000 синдиката
Док у Америци постоји само један, у Шпанији два, а у Италији три, код нас их је више него у
целом свету заједно – на сваких 70 запослених по један
Права радника у Србији брани чак 24.000 синдиката, а толико их има мало која друга држава.
Ову бројку поменуо је јуче Саша Радуловић, министар привреде, говорећи о (не)сарадњи
надлежних и синдиката приликом писања новог закона о раду.
Рекло би се, на основу ове бројке, да се ради о великој армији и утицајној групацији и да би
радници могли да буду мирни. Међутим, није баш тако. Такође, могло би се рећи и да је
заштита права радника уносан посао. Јер, јавна је тајна да су синдикалне вође у државним
фирмама и те како заштићене, па и по неколико њих пошто свака већа државна фирма има
више синдиката. Бројка од 24.000 синдиката на око 1.700.000 запослених у Србији, односно
један синдикат на седамдесетак радника, отвара неколико питања. Најпре, зашто их толико
има и да ли их је заиста толико потребно? Носи ли таква бројност икакву моћ и утицај? И
колико их је од тих 24.000 репрезентативно?
За министра Радуловића дилеме нема. Нови прописи ће ред, како каже, увести и у
репрезентативност синдиката, јер је, тврди, то више него неопходно.
– Да и не говоримо о синдикатима у јавним предузећима и државним фирмама и о
привилегијама које они имају – рекао је министар Радуловић.
О овој проблематици, као и уосталом о Закону о раду, најчешће говори министар Радуловић,
који је постао и прва асоцијација на промене радног законодавства, док се слабо чује
Министарство рада које води овај посао. Шта на све ово кажу вође синдиката?
– Тачно је да је у Србији регистровано 24.000 синдиката. Али, када само то кажете, то звучи
грозно. Јер, треба рећи да су за то криви лоши закони. Постоји одредба која налаже да сваки
новоформирани синдикат мора појединачно да се региструје без обзира на то што је члан неке
веће централе која је одавно регистрована. И онда мора да се плати регистрација у
Министарству рада и да се направи печат – објашњава Ранка Савић, председница Асоцијације
слободних и независних синдиката, додајући да је такве прописе потребно мењати.
– Ми већ дуго тражимо да се највећим централама као што су Савез самосталних синдиката,
Уједињени грански синдикати „Независност” или наша Асоцијација, омогући да саме то раде –
закључује она.
Бранислав Чанак, председник Уједињених гранских синдиката „Независност”, каже да у целом
свету нема толико синдиката колико их има у Србији.
– Мислим да их има и више од 24.000. Можда и свих 26.000, али не сносим ја одговорност за
то, већ држава. Како то да у Америци постоји само један синдикат, у Италији их има три, а у
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Шпанији два, а Предлог новог закона о раду предвиђа да приликом регистрације
Министарство рада више неће бити дужно да проверава тачност навода. То значи да ћемо
добити још 26.000 синдиката – сматра Чанак.
Према његовим речима, за све ово постоје разлози.
– Држава је одговорна за овакву ситуацију и ово се не прекида јер има оних којима овакав хаос
у синдикалном организовању одговара – закључује Чанак.
У мору регистрованих синдиката и неколико већих централа, поставља се и питање ко од њих
има, а ко нема репрезентативност. Ко има капацитет да говори у име радника и да буде
равноправан партнер држави и послодавцима?
Занимљиво је да репрезентативност у Србији није доказивана већ седам година и да је од тада
имају једино Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати
„Независност”. Због тога друга синдикална удружења годинама траже да се поново утврди
репрезентативност.
У Хрватској је тај проблем решен тако што су се договорили да је због тешке ситуације
неопходан консензус и све централе, њих пет, ушле су у тамошњи социо-економски савез. Како
ће бити код нас још се не зна, али Предлог новог закона о раду предвиђа независну комисију за
утврђивање репрезентативности, а последњу реч би имао министар рада, а не надлежни одбор
као до сада.
Док се супротстављене стране и даље споре око новог закона, „ратне секире” између два највећа
синдиката су закопане, па су Савез самосталних синдиката и „Независност” заједно почели да
иступају у јавности и да заједнички делују против решења које нуди нови закон о раду. Према
речима Љубисава Орбовића и Бранислава Чанка, лидера ова два синдиката, планира се акција
већ у току овог месеца. Као што је „Политика” јуче о томе писала, реч је о генералном штрајку и
о планираним протестима и блокадама широм Србије уколико нови закон о раду прође.
Колико ће синдикати у томе бити успешни видећемо већ до краја јануара.
Стефан Деспотовић

Пензије и даље губе трку с ценама
Иако је у прошлој години забележен реалан привредни раст, пензионери бољитак могу да
очекују можда тек наредне године
Раст бруто домаћег производа у трећем кварталу прошле године за 3,7 одсто, а у целој 2013.
години за реалних 2,4 процента, обрадовао је не само економске власти, већ и 1,7 милиона
пензионера, којима са сваким процентом раста привредних активности расту изгледи за
бољитак.
С обзиром на то да се Србија оваквим подацима, које потврђује и званична статистика, вратила
на ниво привредне активности од пре почетка рецесије 2008. године, то би могло да значи да
би и пензије у неко догледно време поново могле да се усклађују с растом цена на мало, како је
било и најављивано.
Колико је то реално?
Према подацима Републичког статистичког завода просечне плате су прошле године реално
пале за око 3,7 одсто, али пензије непрестано падају од 2010. године. У 2010. години реалан пад
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пензија био је 5,9, у 2011. око 3,6, у 2012. нешто мање – 2,2, а лане и свих 5,2 процента, показују
званични подаци.
Милан Ненадић, председник Савеза пензионера Војводине, каже, да би уз овакав тренд раста
БДП који би се наставио и у овој години пензионери најоптималније бољитак могли да очекују
у 2015. години. Не пре.
– Добро би било када би раст привредних активности био ове године још већи него прошле, па
да нас власти обрадују да ће пензије већ од 1. октобра ове године бити веће од прописаних 0,5
одсто. Али, мислим да је то мало вероватно. Реалније је то очекивати у 2015. години, што
такође није мала ствар, ако се зна да је влада предвидела да пензије и у наредне две године,
дакле до краја 2016. године расту само за по један проценат годишње, каже Ненадић.
Само захваљујући томе што је инфлација сведена на минимум пензије нису прошле године још
више обезвређене, али је чињеница да су за последње три до четири године реално пале за 12
до 15 одсто, истиче Ненадић.
С обзиром на то да се, дакле, не очекује да ће се начин обрачуна пензија мењати до краја ове
године, пензије ће и ове године наставити реално да падају, упозорава он и додаје да би влада с
даљим напретком привредне активности морала нешто да мења и у односу на пензионере.
Мома Чолаковић, посланик ПУПС-а у Скупштини Србије, каже да је раст БДП од 3,7 одсто
успех владе и додаје да ће те резултате најсиромашнији пензионери најпре осетити кроз помоћ
од по 4.000 динара колико су добили уочи Нове године.
– Разговараће се да то не буде само једнократна помоћ, већ да се настави с поделом ове помоћи
и током године. Колико пута, зависиће од даљег раста привреде, истиче он.
Најбитније је што би овај раст привредне активности требало да доведе до запошљавања нових
радника и младих људи који би растеретили своје родитеље од чијих пензија данас већина
живи, објашњава он.
Уколико би раст БДП у овој години био још већи, а реалан привредни раст изнад ових 2,4
одсто, ПУПС би, каже он, одмах затражио разговоре о промени статуса пензионера у том
смислу да пензије престану да се усклађују само с ових 0,5 одсто, већ више, каже он.
Упитан који би то раст стопе БДП био пожељан да пензионерима пензије наставе да прате раст
цена на мало, Чолаковић каже,
да неке пројекције показују да би то могло с годишњим растом од око четири процента.
Јасна Петровић-Стојановић
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Радуловић очекује два кључна закона до
краја јануара
БЕОГРАД – Министар привреде Саша Радуловић изјавио је данас да очекује да ће до краја
јануара бити донесени Закон о приватизацији и Закон о стечају.
Радуловић је рекао да је влада упутила предлоге тих закона у Скупштину и да очекује да ће
следеће недеље бити заказана седница парламента, на којој ће се расправљати о тим
докуметима.
Радуловић је на прес конференцији у Влади Србије, подсетио да је план Министарства
привреде био да се ови закони донесу до краја 2013. године, додајући да кашњење са њиховим
усвајањем уноси кашњење за неке даље планове.
Он је навео да нови Закон и приватизацији налаже пуну одговорност директора, као и да ће
значити развлашћење политичких партија, када је реч о надзорним одборима и директорима.
Он је казао да је било доста отпора доношењу тог закона и да је, „како закон није пролазио
владу, расла је неодговорност директора.„
Министар је као пример навео РТБ Бор где, како је рекао, постоје велике опструкције у
достављању потребних података и омогућаванаје увида у трошење значајног износа новца
пореских обвезника уложеног у то предузеће.
Закон о приватизацији и Закон о стечају су кључни реформски закони за постављање
предузећа у реструктурирању на здраве ноге и завршетак приватизације.
Радуловић: Сви грађани треба да имају здравствено осигурање
БЕОГРАД – Министар привреде Србије Саша Радуловић изјавио је данас да би изменама
закона требало омогућити да сви грађани Србије имају здравствено осигурање, без озбира да
ли им послодавци уплаћују доприносе.
Радуловић је на конференицији за новинаре казао да је то предвиђено акционим планом за
реализацију Стратегије развоја предузетништва, коју је припемило Министарство привреде.
„Став Министарства привреде је да сваки становник треба да има здравствено осигурање самим
тим што је грађанин Србије”, нагласио је министар привреде.
Он је истакао да није фер да се на запослене пребацује неодговорност послодаваца који не
уплаћују доприносе, чиме треба да се бави Пореска управа.
По оцени Радуловића, није добар систем да породиљско боловање прво плаћа послодавац
којем те трошкове потом рефундира Републички фонд за задравствено осигурање.
„Фонд треба директно да исплаћуј породиљско боловање, без озбира на то шта послодавац
ради”, рекао је Радуловић.
Подсетио је да незапослени, који су на евиденцији Националне службе за запошљавање, већ
имају здравствено осигурање.
Агенције
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Министар привреде најавио велике промене регулативе у циљу јачања предузетништва и
конкурентности

РАДУЛОВИЋ: Здравствено осигурање за све
АУТОР: И. Н.
Београд - Изменама закона требало би да буде омогућено да сви грађани буду здравствено
осигурани без обзира да ли су запослени и да ли им послодавац уплаћује доприносе или не.
Сваки становник треба да има здравствено осигурање самим тим што је грађанин Србије рекао је јуче министар привреде Саша Радуловић.
Оценивши да није фер да се на леђа запослених пребацује одговорност послодаваца који им не
уплаћују доприносе, Радуловић је рекао да су ове измене једна од главних иницијатива
предвиђених акционим планом за реализацију Стратегије за развој предузетништва и
конкурентности, коју је донело Министарство.
- Предвиђена је и измена да Фонд за здравствено осигурање директно исплаћује породиљско
боловање, а не послодавац, па да се то накнадно рефундира. Кључно ће бити и решавање
проблема електронског пословања и извоза, као и реформа свих инспекцијских служби, како
би се сузбила сива економија - објаснио је Радуловић. Он је додао да ће се на изменама закона
радити заједнички, јер се оне тичу свих министарстава.
Радуловић је оценио и да је нацрт новог Закона о раду, чија је јавна расправа завршена управо
јуче, "добар и да мора да прође". Он је негирао да одредбе овог закона дерогирају права
запослених, оценивши да је, управо супротно, свака одредба у интересу радника. Упитан да ли
има подршку у Влади Србије за предложене измене, Радуловић је рекао да "не жели да
лицитира" и да ће се то видети приликом гласања. Претходно је потпредседник Владе
Александар Вучић оценио да Радуловић "у највећем делу има добре идеје", али да по питању
Закона о раду министар мора да "пронађе најмањи заједнички именитељ са синдикатима". Тај
именитељ је изостао, пошто су синдикати напустили Радну групу, која је припремила нови
закон.
Говорећи о буџету Министарства за протеклу годину, Радуловић је нагласио да је остварена
уштеда од 4,6 милијарди динара, од чега се само субвенцијама сачувало 3,8 милијарди.
- Укупан буџет Министарства привреде за 2013. износио је 31,6 милијарди динара, а утрошено
је 27 милијарди. Највећа уштеда је на субвенцијама - 375 милиона код јавних предузећа и око
1,7 милијарди код приватних, док се на платама у Министарству уштедело 25 милиона динара.
Све ове мере су у правцу строге контроле трошења новца - изнео је Радуловић и подсетио да
буџет за ову годину не предвиђа никаква средства за нове субвенције. Министар је додао и да се
противи давању државних гаранција за задуживање Железаре Смедерево.
Он је напоменуо да су у оквиру транзиционог фонда припремљена средства за повезивање
радног стажа у предузећима у реструктурирању и за исплату минималних зарада радницима
који нису примили плате.
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Радуловић се осврнуо и на проблем достављања "личних карата" предузећа, рекавши да су од
компанија у реструктурирању које нису доставиле податке Министарству, највеће опструкције
у РТБ Бор, али и у још неколико великих фирми.
- Унутар РТБ Бор постоје велика опирања да се достави лична карта, а тамо је потрошен
огроман новац, док ми немамо никакве податке на који начин је трошен. Само знамо да траже
нова средства. Имамо и случајеве да надзорни одбори и директори покушавају да промене
структуре унутар предузећа и пребаце неку имовину на независне фирме. Министарство такво
понашање неће толерисати. Стопирали смо све статусне или друге промене, док се не заврши
поступак финансијског реструктурирања и ступања на снагу закона о приватизацији - рекао је
Радуловић.
"Регистроваћемо власнике свих оф-шор фирми"
- Све оф-шор фирме које послују у Србији морају да буду регистроване како би се знало ко су
њихови власници. Информације о власништву у тим компанијама биће обезбеђене у складу са
Законом о спречавању прања новца - најавио је Радуловић. Он је оценио да су фирме
регистроване у пореским рајевима велики проблем и да се њихови прави власници најчешће
налазе у Србији.
Покрајинска влада испоштовала локалне самоуправе

Васин: Створени услови за нова радна места
АУТОР: Н. С.
Програмима запошљавања Владе Војводине запослено је преко 4.000 људи и то кроз програме
новог запошљавања 1.479 лица, кроз програме самозапошљавања 426, а програмима
приправништва 104, што чини укупно 2.009 запослених.
Поред тога, преко 2.000 запослено је удруживањем средстава са локалним самоуправама на
територији покрајине, кроз реализацију програма приправништва, стручне праксе и јавних
радова – рекао је покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова
Мирослав Васин.
У 2012. години удруживањем средстава са локалним самоуправама за 126 милиона динара
запослено је 1.909 људи, тако да се, према Васиновим речима, за 2013. годину очекује више од
тог броја, с обзиром на то да је уложено 36 милиона динара више.
- Субвенције покрајинске владе од 130.000 динара за нова радна места, односно 160.000
динара за самозапошљавање, представљају убедљиво најрационалнији вид запошљавања у
Србији, јер новозапосленом гарантују најмање две године радног односа, а износ субвенције се
већ после годину дана враћа у буџет путем уплата пореза и доприноса за та лица – истиче
покрајински секретар.
Он каже да је за разлику од републичке владе “која је преварила локалне самоуправе у Србији и
никада им није уплатила средства за запошљавање у 2013. години”, покрајинска влада још у
мају прошле године удружила и пребацила општинама и градовима 162 милиона динара.
- Тим средствима, кроз јавне радове, приправничке програме и стручну праксу радом је
ангажовано преко 2.000 људи. Према подацима Националне службе за запошљавање, на крају
2013. године, у Војводини је 1.000 незапослених лица мање, док је број незапослених на нивоу
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републике за 10 000 већи. У исто време, створили смо и услове да се у наредне три године
отвори 1.945 нових радних места у четири реномиране стране компаније на територији
покрајине – закључио је Васин.

Министар Саша Радуловић каже да Закон о
раду мора да прође
Министар привреде Саша Радуловић рекао је истакао да је Нацрт измена и допуна
Закона о раду „добар и да мора да прође”.
– Закон о раду мора да прође – рекао је он на конферецији за новинаре. – Овако како је
написан мислим да је довољно добар да би се остварио привредни раст. Приче о томе да се
деградирају права радника не стоје. Свака одредба је у интересу радника.
На питање да ли има подршку у Влади Србије за измене Закона о раду, Радуловић је река да не
жели да лицитира и да ће се то видети приликом гласања, уз напомену да у Влади има више
политичких странака.
Поводом констатације да се завршава јавна расправа о Нацрту измена и допуна Закона о раду у
којем синдикати нису учествовали, Радуловић је рекао да је сваки дијалог добар, али је истакао
да се не може разговарати о појединачним одредбама закона, већ о томе шта доноси.
– Наравно да је потребан социјални дијалог, али не можете само казати да нећете ништа –
рекао је српски министар привреде, и подсетио на то да су синдикати сами напустили Радну
групу за измене Закон о раду.
Нови закони о приватизацији и о стечају требало би да буду усвојени у Скупштини Србије до
краја јануара, додао је министар привреде. Он је казао да усвајање тих закона касни месец дана,
истичући да то је кашњење повећавало неодговорно понашање директора јавних предузећа
због очекивање да можда неће бити ни усвојени.
– Имамо неодговорност у неколико компанија међу којима је највећа и најважнија Рударскотопионичарски басен „Бор”, унтар којег постоје велике опструкције у достављању потребних
података – казао је он.
Радуловић је додао да су тамо потрошени огромни новци пореских обвезника, „а немамо
никакав увид у то како је новац потрошен, само знамо да РТБ тражи велика нова средства да би
завршио све планиране пројекте”.
Он је казао да је било примера појединих директора и надзорних одобра који су покушали да
пребаце имовину на зависна предузећа у очекивању новог закона о приватизацији, али то неће
бити дозвољено.
– Ова 2014. година ће бити тешка, реформска година, потребна је велика политичка воља за то.
Политичка воља која треба да доведе до развлашћења политичких странака у многим
областима, од предузећа у реструктурирању до јавних предузећа – казао је министар.
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Радуловић је казао да ће то да ли ће грађани Србије од 2015. године живети боље и да ли ће
бити раста запошљавања, животног стандрда и привредног раста, зависити од тога колико
дубоку буду направљање реформе у овој години.
– Ја бих волео да може другачије, да прво може раст животног стандарда и запошљавања па да
од тога добијемо привредни раст и натенане правимо реформе. Нажалост, тако не може.
Узрочно-последнична веза је прво реформа, након чега долази привредни раст, стварање
профита, раст инвестиције и након тога запошљавање и раст животног стандарда – казао је он.
Министар је нагласио и да би требало регистровати све оф-шор фирме које послују у Србији јер
су оне велики проблем за привредни систем.
– Све оф-шор фирме које послују у Србији треба да буду регистроване да би се знало ко су
њихови власници – рекао је Радуловић.
Он је додао да обично иза таквих фирми, које су регистроване у „пореским рајевима”, стоје
грађани Србије. Како је објаснио, информација о власништу оф-шор фирми биће обезбеђена у
складу са Законом о спречавању прања новца.
Е. Дн.
Сви да имају здравствено осигурање
– Министарство привреде припремило је акциони план за 2014. и 2015. годину, у којем се
предлаже да сви грађани Србије имају здравствено осигурање – изјавио је министар Саша
Радуловић.
Он је додао да здравствено осигурање не би требало да зависи од тога да ли послодавац
уплаћује доприносе.
– Радићемо на томе да здравствене књижице буду оверене за све. Став Министарства је да сви
треба да имају здравствено осигурање, без обзира на статус, самим тим што су грађани Србије –
прецизирао је министар.
Министарство је предложило и да Републички завод за здравствено осигурање директно
исплаћује породиљско боловање, а Радуловић је објаснио да досадашња пракса да најпре
послодавац уплаћује породиљама накнаду, а да им након тога Фонд рефундира трошкове није
добра.

ЈУГОМЕДИЈА

Протест због новог Закона о раду
ЈУГМЕДИА
НИШ – Председник Градског већа Савеза самосталних синдиката Ниша Миодраг Ранђеловић
најавио је да ће овај синдикат организовати генерални штрајк уколико нацрт Закона о раду у
садашњем облику уђе у скупштинску процедуру.
Ранђеловић је истакао да ће већ 23. јануара бити организован штрајк упозорења због
„накарадног“ нацрта Закона о раду.
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„У току су наше активности на спречавању доношења овог Закона. Чинимо све како не би био
усвојен. Овакав Закон о раду раднике раднике Србије хоће да врати у ропство“, рекао је
Ранђеловић.
Он је подсетио да је данас завршена јавна расправа о нацрту Закона о раду, али је нејасно ко је с
ким расправљао.
„У расправи су вероватно учествовала само министарства која су учествовала у припреми
нацрта. При том је непримерено да Закон о раду доноси Министарство привреде потпомогнуто
Министарством финансија, а да се Министарство рада ништа не пита“, нагласио је Ранђеловић.
Према Рађеловићевим речима у протесте против доношења новог Закона о раду биће укључени
не само чланови синдиката, већ сви радници, јер он ни једном раднику у Србији не одговара.

Синдикати бране Петрохемију
ИЗВОР: ПРЕГЛЕД, ЈЕЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ
Панчево -- Панчевачка ХИП-Петрохемија у реструктурирању, највећи произвођач
петрохемијских производа у Србији се и поред значајних извозних резултата бори
са тешкоћама.
Проблеми српског гиганта базне хемијске индустрије и значајне компаније хемијске
индустрије Југоисточне Европе, очигледно не занимају владу, повериоце ни највеће акционаре,
јер у претходне две године нису исказали довољно интересовања да се у пословању превазиђу
тешкоће, кажу синдикалци
Лане је забележила рекордну производњу у појединим фабрикама, а годишњи пласман
петрохемикалија на страном тржишту из ове панчевачке компаније превазићи ће 240 милиона
евра, кажу у фабрици и додају да ће, без обзира на то, Петрохемија поново евидентирати
губитак у пословању.
Проблеми овог српског гиганта базне хемијске индустрије не занимају владу, очигледно, нити
повериоце и највеће акционаре - НИС и јавна предузећа Електропривреда Србије (ЕПС) и
Србијагас, јер у претходне две године нису исказали довољно активности нити залагања да би
Петрохемија изашла из тешкоћа, кажу представници Самосталног синдиката радника
Петрохемије и Синдиката Независност.
Они однедавно прете влади да ће обуставити производњу у потпуности уколико се до пролећа
не нађе лек за проблеме овог произвођача. Производна постројења која заузимају 241 хектар у
индустријској зони Панчева, у Елемиру код Зрењанина и Црепаји код Панчева, у интегрисаном
петрохемијском комплексу ХИП-Петрохемије омогућавају производњу већу од 600.000 тона
петрохемикалија годишње. Компанија је стекла чврсте позиције на домаћем и страном
тржишту, а у прилог тој тврдњи иде и податак да више од 80 одсто својих прихода остварује
извозом, при чему су главна тржишта суседне и земље Европске уније.
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Годинама уназад ХИП-Петрохемија је по оствареном приходу међу водећим српским
извозницима и у укупном годишњем српском извозу учествује са три до четири процента.
Фабрика полиетилена ниске густине (ПЕНГ) је још 14. децембра оборила рекордну годишњу
производњу од 58.676 тона полиетилена, колико је произведено 2010. године, а дан раније
испуњен је план производње за 2013. годину од 58.544 тоне полиетилена ниске густине.
Овакав обим производње апсолутни је рекорд откада фабрика постоји и процена је да је до
краја 2013. године произведено више од 60.000 тона, каже Ђорђе Надеждић, директор
фабрике ПЕНГ.
Рекордну производњу остварио је и део других фабрика које послују у оквиру Петрохемије Фабрика полиетилена високе густине (ПЕВГ), а током године рекордну месечну производњу
остваривале су и Фабрика синтетичког каучука у Елемиру, фабрика Етилен, док је Петропласт у
производњи цеви у потпуности задовољавао потребе Србијагаса и осталих купаца.
Финансијски резултат за 2013. неће бити добар, истичу у Петрохемији и додају да је разлог тога
фрагилна европска економија чији се утицај преноси на индустрију полимера и сужава
могућност извоза Петрохемије, а такође и увоза у Европу јефтиног материјала са Блиског
истока и Кине, који представљају озбиљан ударац за све традиционалне произвођаче.
ХИП-Петрохемија у 2013. години и поред рекордне производње у многим фабрикама, уписаће
губитак од око 12 милијарди динара, што је на нивоу оног из 2012. када је компанија
производила само осам месеци.
Планирани губитак за 2013. годину износио је 2,8 милијарди динара, каже Миша Фарага,
председник Самосталног синдиката радника Петрохемије, и додаје да су запослени и
синдикати у више наврата опомињали владу да предузме мере како би се колектив економскофинансијски опоравио.
„Почетком 2012. године влади и ресорним министарствима привреде и енергетике слали смо
дописе и подсећали их на датум када би реструктурирање требало да се заврши“, казао је и
подсетио да су Влада Србије и НИС 21. новембра 2011. године прихватили споразум о
стратешкој сарадњи постигнут између НИС-а и Петрохемије који предвиђа конвезију обавеза
Петрохемије према влади, Фонду за развој, НИС-у, Електропривреди, али и инвестицију од 62
милиона евра. Две године ништа се није радило на реализацији тог договора, а онда је 21. маја
2013. године споразум претрпео измену јер се губитак компаније увећавао, тачније донет је
анекс, а влада га је усвојила, додаје Фарага.
Од маја 2013. до августа никаквих активности није било, а тада је Петрохемија увршћена у
групу предузећа (16 предузећа) за које је постојала процена да могу, после фазе
реструктурирања, опстати и развијати се самостално и без помоћи државе. Изабрана
консултантска кућа из Београда Фактис, која се бави анализом и предлогом могућих
концепција плана реорганизације за Петрохемију, понудила је, заиста, четири варијанте али
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ниједна није прихваћена, каже Фарага и додаје да су синдикати због немарног односа владе и
повериоца били најавили велике протесте за 6. децембар пред панчевачком рафинеријом и
потпуно заустављање производње у Петрохемији. Представници министарстава привреде,
финансија и енергетике тек тада су, да би спречили протесте, позвали представнике
Петрохемије, поверилаца и синдиката и на заједничком састанку постигнуто је више договора.
Договорено је да се до 31. јануара заврши конверзија обавеза преко Министарства привреде, да
се достави план производњеПетрохемије за 2014. годину, да се до 1. марта 2014. године НИС
изјасни какве су му намере у власништву Петрохемије и да комисија за стратешко партнерство
евидентира потенцијалне стратешке партнере.
Учесници у разговорима требало би да буду и представници министарстава привреде и
енергетике, Агенције за приватизацију и поверилаца, каже Фарага и подсећа да је узрок
губитака висока цена сировог бензина, основне сировине за производњу, која чини 75 одсто
трошкова производње, као и висока цена гаса. Петрохемија од средине децембра 2013. године,
поново нема генералног директора (дотадашњи, Милан Теофиловић, дао је оставку), нови није
још именован, а није усвојен ни предложени план производње за 2014. и у оквиру тог плана
процењена висина могућих губитака. Важно је то да ХИП-Петрохемија има производе
изузетног квалитета који су тражени на тржишту и то да је скоро 60 одсто производње за 2014.
годину уговорено.
Решење за Компанију до марта
До 1. марта биће обављени разговори са свих пет потенцијалних стратешких партнера за ХИППетрохемију из Панчева и до тада ће бити познато да ли ће то бити НИС или неки други
стратешки партнер, истакла је министарка енергетике Зорана Михајловић.
„Очекујем да ће Петрохемија наћи стратешког партнера, јер ће тако и држава и НИС имати
профит. Залажем се за то да Петрохемија може дафункционише само са инвестиционим
програмом. Пред Петрохемијом су три варијанте - стечај, који није добар ни за кога - ни за
државу, ни за повериоце, ни за запослене. Друга варијанта је везана за НИС, у којој пословање
Петрохемије и логистички трошкови сада за НИС износе нула динара када ради са
Петрохемијом, што није добро за државу, јер губи сваки дан. Трећа варијанта је проналазак
инвестиционог партнера. Очекује се да ће до почетка марта бити познат коначан одговор на
питање о будућности Петрохемије“, казала је.

Синдикати се буне због привилегија
ИЗВОР: БЛИЦ
Београд -- Изменама закона о раду противе се синдикати, јер ће њихове вође
изгубити привилегије, каже за "Блиц“ министар Саша Радуловић.
Саша Радуловић (Тањуг, архива)
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Он објашњава да чланарину за синдикате послодавци више неће морати да исплаћују
паралелно са платом, те да се изменама закона предвиђа се да радници самостално плаћају
своје чланство.
"Више неће бити заштићени ни њихови председници који по старом закону нису могли да
добију отказ, чак и да ништа нису радили. Сада је предвиђена одредба по којој радник, који
извршава све обавезе, неће моћи да добије отказ зато што је синдикално организован. А и
репрезентативност ће се доказивати другачије",објашњава министар Радуловић, и додаје
да у Србији имамо невероватних 24.000 синдиката.
Измене закона о раду највише ће, чини се, осетити запослени у приватним предузећима.
Послодавци ће за износ регреса, топлог оброка, стимулације и превоза (односно свих додатака
на основну зараду) имати могућност и да смање накнаде за годишњи одмор и боловање.
Министар Радуловић, међутим, није сагласан са ставом да ће све ово утицати на смањење плата
у приватним фирмама.
"Није тачно да закон предвиђа могућност да послодавац радницима укине регрес, топли
оброк, стимулације и превоз, односно све додатке на основну зараду. Једина измена је да за
време годишњег одмора радници уместо просека зарада за претходна три месеца примају
основну зараду увећану за минули рад", каже Радуловић за "Блиц".
Он, међутим, потврђује да се изменама Закона о раду предвиђа укидање ставке минулог рада.
"Не укида се минули рад. Укида се обрачун минулог рада за све године радног стажа, и
обрачунаваће се само за године стажа код последњег послодаваца. Треба, међутим, знати
да је минули рад социјалистичка творевина, а не европска тековина, и да не постоји у
свету. Можда ову привилегију имају Словенија и Хрватска, али су и то системи слични
нашем, којима економија не иде добро", објашњава министар Радуловић.
Закон ће истовремено да важи и за запослене у јавним предузећима, али само на папиру.
Њихова руководства ће у пракси имати могућност да праве колективне уговоре којима ће моћи
да добију накнаду за прековремени рад или рад празницима, те дужи одмор по основу броја
деце или година стажа, награде, плаћену рекреацију...
Баш у овој недељи коју је обележила завршница јавне расправе о раду, генерални директор
Пошта Србије потписао је са својим синдикатима колективни уговор на три године, а који
предвиђа све могуће бенефиције које ће за 15.000 запослених у Поштама важити наредне три
године. Сличне потезе директора других јавних предузећа могуће је очекивати.
Министар Радуловић каже да је закон тешко усагласити за све.
"Не само јавна предузећа, већ сва који имају уговоре о раду и колективне уговоре имају већу
могућност за овакве договоре са синдикатима. Ја морам да мислим на мала и микро
предузећа где је преко 700.000 запослених, али не могу да утичем на колективне уговоре у
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просвети, здравству и јавним предузећима. Треба питати директоре јавних предузећа и
ресорног министра зашто прековремени рад плаћају 46 одсто више, а рад празницима и 150
одсто изнад основне дневнице. То су злоупотребе и оне се овим законом не могу искоренити
јер не постоји политичка воља. Добро је једино то што сви ти колективни уговори истичу
и што нови неће имати право на досадашње привилегије", разјашњава министар привреде
праксу руководилаца у јавном сектору, а пре свега у јавним предузећима.
Министар верује да ће измене закона ускоро ући у Скупштину. На примедбу да је изабрано
лоше време за јавну расправу, будући да је последњих месец дана било време слава и празника,
Радуловић подсећа да је Министарство рада предлагач овог закона и да је организовало јавну
расправу. Министарство привреде се укључило само зато што је у питању закон од кључне
важности за привреду.
"Али, верујем да овај закон треба да буде усвојен, јер ако се то не деси, цену ће плаћати сви
грађани Србије", упозорава министар привреде Саша Радуловић.

Наших синдиката као у свету укупно
Београд -- Док у Америци постоји само један, у Шпанији два, а у Италији три, код
нас их је више него у целом свету заједно – на сваких 70 запослених по један.
Права радника у Србији брани чак 24.000 синдиката, а толико их има мало која друга држава.

Рекло би се, на основу ове бројке, да се ради о великој армији и утицајној групацији и да би
радници могли да буду мирни. Међутим, није баш тако.
Такође, могло би се рећи и да је заштита права радника уносан посао. Јер, јавна је тајна да су
синдикалне вође у државним фирмама и те како заштићене, па и по неколико њих
пошто свака већа државна фирма има више синдиката. Бројка од 24.000 синдиката на
око 1.700.000 запослених у Србији, односно један синдикат на седамдесетак радника, отвара
неколико питања. Најпре, зашто их толико има и да ли их је заиста толико потребно? Носи ли
таква бројност икакву моћ и утицај? И колико их је од тих 24.000 репрезентативно?
За министра привреде Сашу Радуловића дилеме нема. Нови прописи ће ред, како каже, увести
и у репрезентативност синдиката, јер је, тврди, то више него неопходно.
О овој проблематици, као и уосталом о Закону о раду, најчешће говори министар Радуловић,
који је постао и прва асоцијација на промене радног законодавства, док се слабо чује
Министарство рада које води овај посао. Шта на све ово кажу вође синдиката?
"Тачно је да је у Србији регистровано 24.000 синдиката. Али, када само то кажете, то
звучи грозно. Јер, треба рећи да су за то криви лоши закони. Постоји одредба која
налаже да сваки новоформирани синдикат мора појединачно да се региструје без обзира на
то што је члан неке веће централе која је одавно регистрована. И онда мора да се плати
26

регистрација у Министарству рада и да се направи печат", објашњава Ранка Савић,
председница Асоцијације слободних и независних синдиката, додајући да је такве прописе
потребно мењати.
"Ми већ дуго тражимо да се највећим централама као што су Савез самосталних
синдиката, Уједињени грански синдикати "Независност” или наша Асоцијација, омогући да
саме то раде", закључује она.
Бранислав Чанак, председник Уједињених гранских синдиката "Независност”, каже да у
целом свету нема толико синдиката колико их има у Србији.
"Мислим да их има и више од 24.000. Можда и свих 26.000, али не сносим ја одговорност за
то, већ држава. Како то да у Америци постоји само један синдикат, у Италији их има три,
а у Шпанији два, а Предлог новог закона о раду предвиђа да приликом регистрације
Министарство рада више неће бити дужно да проверава тачност навода. То значи да ћемо
добити још 26.000 синдиката", сматра Чанак.
Према његовим речима, за све ово постоје разлози.
"Држава је одговорна за овакву ситуацију и ово се не прекида јер има оних којима овакав
хаос у синдикалном организовању одговара", закључује Чанак.
У мору регистрованих синдиката и неколико већих централа, поставља се и питање ко од њих
има, а ко нема репрезентативност. Ко има капацитет да говори у име радника и да буде
равноправан партнер држави и послодавцима?
Занимљиво је да репрезентативност у Србији није доказивана већ седам година и
да је од тада имају једино Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени
грански синдикати "Независност”. Због тога друга синдикална удружења годинама траже
да се поново утврди репрезентативност.
У Хрватској је тај проблем решен тако што су се договорили да је због тешке ситуације
неопходан консензус и све централе, њих пет, ушле су у тамошњи социо-економски савез. Како
ће бити код нас још се не зна, али Предлог новог закона о раду предвиђа независну комисију за
утврђивање репрезентативности, а последњу реч би имао министар рада, а не надлежни одбор
као до сада.
Док се супротстављене стране и даље споре око новог закона, "ратне секире” између два највећа
синдиката су закопане, па су Савез самосталних синдиката и "Независност” заједно почели да
иступају у јавности и да заједнички делују против решења које нуди нови закон о раду.
Према речима Љубисава Орбовића и Бранислава Чанка, лидера ова два синдиката, планира се
акција већ у току овог месеца.
Извор: Политика
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(Не)споразуми око закона о раду
Из Владе позиви синдикатима да се врате у преговоре о закону о раду из којих су
изашли и пре него што је нацрт завршен. У Министарству рада кажу да је у овом
тренутку најважнији јасан политички став, о томе у ком правцу ће ићи измене
радног законодавства.
Иако је јавна расправа о Нацрту закона о раду завршена, по свему судећи коначна решења нису
ближа. Из Владе су све учесталији позиви синдикатима да се врате у преговоре из којих су
изашли и пре него што је нацрт завршен. У Министарству рада кажу да је у овом тренутку
најважнији јасан политички став о томе у ком правцу ће ићи измене радног законодавства.
Припремила Оливера Петровић Стојанчић
Нацрт - три у један, састављен од верзија које су писали послодавци, Министарство рада и
Министарство привреде, по свему судећи дорадиће и синдикати. У Министарству рада у чијој је
надлежности закон, кажу да ситуацију треба што пре разрешити.
Државни секретар Министарства рада Зоран Матриновић каже да се током следеће недеље
свакако мора заузети коначан став о даљој динамици и томе како ће се овај закон усвојити.
"Мора се, дакле, тражити форма како да синдикати учествују у социјалном дијалогу", каже
Мартиновић.
Најпре је запело око отпремнина и продужавања рада на одређено, па око Агенција за
изнајмљивање радника, које у нацрт нису ни ушле. Највећа замерка сада су мање накнаде за
боловање и сва плаћена одсуства. Синдикате охрабрују позиви из Немањине да се врате
преговорима.
"Ми званично још ништа нисмо добили, чекамо позив, али сигурно нећемо одступити од нивоа
права који људи и сада имају, јер то води до још већег сиромаштва", каже Драган Зарубица из
Савеза самосталних синдикарта.
Највеће замерке репрезентативни синдикати имали су на предлоге који су стизали од
министра привреде. Њему су замерили и сувише комуникације са синдикатима који
представљају далеко мањи број радника.
"Увек можете да имате различите изговоре за то да ли ћете да учествујете или
нећете.Министарство не може да игнорише синдикате које игноришу други синдикати.
Питање репрезентативности је једно од питања које треба да реши нови закон", каже Саша
Радуловић, министар привреде.
За репрезентативан синдикат, по важећем закону довољно је да у чланству има 10 одсто
запослених, предлог је да се тај цензус смањи што би повећало број оних који су партнери
послодавцима и Влади у социјалном дијалогу. За сада тај статус имају Самостални и синдикат
"Независност", од чијег ће става зависити судбина закона.
"Ако не можемо да се договоримо око свега покушаћемо да нађемо најмањи заједнички
именитељ, да видимо шта је то што смета једнима што смета другима, шта је то што је важно да
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се због реформи спроведе. У сваком случају нећемо улазити у озбиљну процедуру док не
седнемо са представницима синдиката и не видимо како да те проблеме решимо", каже
вицепремијер Александар Вучић.
Од новог закона највише очекују послодавци, уз мање замерке за њих су решења у понуђеном
нацрту прихватљива.

Радуловић: Закон о раду мора да прође!
БЕОГРАД – Министар привреде Саша Радуловић изјавио је да закон о раду мора да
прође и оценио да ће, уколико се то не деси, цену плаћати сви грађани Србије.
Радуловић је на конференцији за новинаре у Влади Србије изјавио да је предложени закон о
раду у интересу свих запослених и да неће допринети смањивању плата.
Радуловић је рекао да је тај закон кључан за привредни раст и да не може да се прави само за
запослене у јавном сектору, већ за све људе.
- Закон се не може правити за јавни сектор, па примењивати на микро и мала предузећа, рекао
је Радуловић.
Он је додао да нико није против синдиката и да они треба да се врате у преговоре о том закону.
Према његовим речима, неопходан је социјални дијалог који може да се одвија у радној групи
и у јавној расправи, подсетивши да су синдикати изашли из радне групе, а потом и из јавне
расправе.
- Закон о раду мора да прође, рекао је Радуловић и оценио да ће уколико се то не деси, цену
плаћати сви грађани Србије.
Радуловић је рекао и да је предложени закон добар и да свака одредба има своје разлоге, који
су у интересу свих запослених.
Он је подсетио и да је закон о раду припремало Министарство рада, а да је Министартсво
привреде учествовало у томе, јер је тај закон од кључне важности за привреду.
ИЗВОР: Тањуг

Синдикат.Правосуђу фали радна снага
ИЗВОР: БЕТА
Београд -- Синдикат правосуђа Србије скреће пажњу да хаос који настаје у
правосуђу није због нерада и неодговорности запослених већ због недостатка
радне снаге.
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Представници синдиката окупили су се данас испред зграде Владе Србије, а председница
Синдиката Слађанка Милошевић рекла је новинарима да се у правосуђу експлоатишу радници
и да тиме држава шаље лошу поруку приватним послодавцима.
"Наше систематизације нису попуњене, радна места су празна, а људи који су били запослени
на одредјено време добили су отказе, али они долазе на посао и волонтирају за шта не добијају
никакву накнаду", казала је она.
Она је додала да држава на људима који раде бесплатно у правосудју за 18 дана уштеди око 47
милиона динара.
Милошевић је рекла да они добијају "готов производ закона" и процедуре, као и начина
организације и да само примењују оно што им је већ наметнуто.
"Градјане намерно погрешно информишу, јер медији углавном преносе поруке политичара
како су они урадили свашта, а да смо ми запослени у правосудју лењи, али сама измена закона
без просторних капацитета, без јачања људских капацитета и материјалних средстава не може
учинити да правосудје постане ефикасније", рекла је она.
Сладјанка Милошевић је додала да је један од њихових захтева, поред запошљавања више
људи, и да се уведе бенифицирани радни стаж за све запослене у правосудју због великих
притисака које трпе.
Представници Синдиката правосудја предали су своје захтеве Влади Србије заједно са
компасом који је, како су казали, симболичан поклон Влади Србије.
Како су најавили, радикалније мере ће бити предузете уколико Влада не испуни њихове захтеве
до 10. фебруара.
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