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Закон о раду на поправном
Повучен цео пакет економских закона, о којима се у јавности последњих месеци води оштра
полемика
Нацрт закона о раду иде на поправни, а на седници Социјално-економског савета (СЕС) јуче је
одлучено да се формира радна група за доношење новог документа. То практично значи да на
дораду иде садашњи нацрт, што свакако није изненађење у ситуацији када се одлучује о
расписивању нових парламентарних избора, имајући у виду да је предлог иза кога је свом
снагом стао министар Саша Радуловић, наишао на велико противљење радника и синдиката.
Први потпредседник владе Александар Вучић рекао је јуче да Закон о раду није повучен из
процедуре, јер није био ни у владиној, ни у скупштинској процедури. „Спремни смо да
разговарамо о свему, да нађемо заједнички именитељ, бар кад је реч о неким питањима, с
радницима, послодавцима и синдикатима. Мислим да је то на радост свих грађана ове земље,
да покушамо да то урадимо у наредних месец, два или три, да донесемо добар закон који ће
омогућити лакше пословање послодавцима и нормалан положај радника који ће бити
стимулишући а не демотивишући”, рекао је Вучић на конференцији за новинаре.
Премијер Ивица Дачић и вицепремијер Вучић јуче су се договорили са члановима Колегијума
СЕС-а, Љубисавом Орбовићем, Браниславом Чанком и Небојшом Атанацковићем, да се сва
спорна питања везана за законе о раду, приватизацији и стечају решавају путем социјалног
дијалога између владе, синдиката и послодаваца, након чега ће предлог ући у процедуру у
влади и скупштини.
Ово за „Политику” потврђује и Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката
Србије (СССС).
– Договорено је да се на седници СЕС, која ће бити одржана почетком фебруара, формира
радна група која ће израдити нови предлог Закона о раду. У радној групи биће представници
владе и социјалних партнера. Такође, биће повучени из скупштинске процедуре и предлози
закона о приватизацији и стечају, и о њима ће се такође расправљати на седници СЕС-а у
наредном периоду – указује Орбовић.
Тиме је, заправо, повучен цео пакет економских закона, о којима се у јавности последњих
месеци води оштра полемика, истиче лидер Самосталног синдиката.
– Не желим да посматрам то као нечију личну победу или пораз, већ као победу европских
вредности и социјалног дијалога. И да једноставно буде порука свима онима који сматрају да
својом самовољом могу да прескоче демократске процедуре – поручује Љубисав Орбовић.
Са друге стране, Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије (УПС), каже да
радно законодавство мора бити засновано на принципима који важе свуда у Европској унији.
– УПС жали за пропуштеним временом и сваки месец, сваки дан, у коме нисмо ушли у озбиљну
реформу привредног система и привредног амбијента, представља велики губитак. Замерам
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синдикату што раније није кренуо у реализацију својих примедби и што их није раније јавно
истакао – наводи Атанацковић.
Зоран Ивошевић, редовни професор Правног факултета Универзитета Унион на предмету
радно право, објашњава за наш лист да је реч о спору, где се укрштају интереси радника,
синдиката, послодаваца и њихових удружења. По важећем закону, сви синдикати, а не само
репрезентативни, имају одређене привилегије.
– Повученим Нацртом закона редуцирају се ове привилегије, а репрезентативни синдикати
нису били задовољни Нацртом због снижавања зарада, накнада зарада и других личних
примања. И то је био разлог што су напустили претходну радну групу за израду нацрта –
подсећа Ивошевић.
Пре само неколико дана, министар привреде Саша Радуловић, најавио је да ће поднети
оставку, уколико не буде усвојен нови закон о раду и пратећи закони о приватизацији и стечају.
„Ту сам зато што мислим да закони могу проћи, у противном више нећу бити министар и
поднећу оставку”, изјавио је Радуловић прошле недеље.
Радуловић се јуче није огласио, а његово министарство је саопштило да они раде на томе да се
реформе откоче.
– Нисмо се прихватили овог тешког посла да бисмо тако лако одустали. Грађани подржавају
започете реформе и то нам даје снагу да истрајемо и победимо. Интересне групе не могу да
кроје капу свим грађанима Србије. И политичари морају да науче да не могу да се раде само
популарне ствари и прича о реформама, мора некад нешто и стварно да се уради. Доста је било
– рекли су за наш лист у Министарству привреде.
Б. Билбија
Прокопијевић: Влада Србије одустала од реформи
Економиста Мирослав Прокопијевић изјавио је да је повлачење Нацрта закона о раду доказ да
се владајућа коалиција плаши губитка подршке гласача и да због тога одустаје од реформи.
Прокопијевић је рекао да је повучен Нацрт закона о раду који је био „бениган”, јер је предвиђао
лакше отпуштање и отпремнине, али не и укидање преговарања о колективном уговору и
престанак праксе да трошкови синдиката падају на терет послодаваца. „Ако су ’бенигни’
предлози који су ишли у протржнишном правцу повучени онда је то доказ да је Влада Србије
одустала од реформи”, оценио је он.
Прокопијевић сматра да актуелна влада неће спроводити реформе ни по цену банкрота
државе.
Бета
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ПРЕОКРЕТ Вучић: Нисмо повукли Закон о
раду, али морамо да се договоримо
Ј. Ж. С.
Социјално-економски савет у понедељак коначно повукао спорни нацрт. Синдикати: Не
одустајемо од протеста заказаних за 23. јануар
СПОРНИ Нацрт закона о раду, о коме су се последњих месеци водиле жучне полемике
синдиката и предлагача, биће повучен, односно неће ни ући у скупштинску процедуру.
Очекивало се да се овај документ већ у фебруару нађе пред посланицима, али су чланови
колегијума Социјално-економског савета, после бројних реакција јавног мњења, одлучили да
се до даљег стави "ад акта".
На састанку Савета били су премијер Србије Ивица Дачић који је на његовом челу, први
потпредседник Владе Александар Вучић, председник Уније послодаваца Небојша Атанацковић
и председници репрезентативних синдиката - Савеза самосталних синдиката Србије и УГС
"Независност", Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак.
Уместо расправе у скупштинској процедури, Савет је планирао формирање нове радне групе
која ће припремати предлоге измена, сва питања морају се решавати договором Владе,
синдиката и послодаваца.
- Ми не одустајемо од једночасовног протеста који смо заказали за 23. јануар - каже Зоран
Михајловић, потпредседник СССС. - Чврсти смо у захтеву што смо и доказали последњих
месеци. У уторак имамо председништво синдиката да одлучимо како и шта даље.
Он наглашава да је договорено да се из скупштинске процедуре врате на Социјални-економски
савет и закони о стечају и приватизацији. Синдикалци верују да ће и ова два спорна прописа
бити враћена на "поновно писање".
Да подсетимо, два репрезентативна синдиката су на почетку израде измена Закона о раду
напустила преговоре - и најавили да ће урадити све да спрече усвајање тог документа. Највише
замерки упућено је на укидање минулог рада, смањење накнада за годишње одморе, боловања,
повреде на раду... Синдикалци су имали примедбу и на начин прерасподеле рада која је
поништавала осмочасовно радно време, а нису били задовољни ни ставком да је запослени
расположив да обавља послове према налозима послодавца, чак и у другој фирми.
С друге стране, Унија послодаваца је подржавала најављене измене, али је незадовољна овом
одлуком Савета. Драгољуб Рајић из овог удружења наглашава да је држава стала на страну
нерадника, сиве економије и армије запослених у јавном сектору.
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- Ово је доказ да се поштује реч синдикалних лидера који никада нису ништа радили, а за то су
били добро плаћени у надзорним одборима - каже Рајић. - Повлачење нацрта је показатељ да
свако у овој држави треба да се запита да ли је паметно да овде уложи и динар.
ВУЧИЋ: ПОТРЕБАН ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ
СПРЕМНИ смо да разговарамо о свему, да нађемо заједнички именитељ и са радницима,
послодавцима и синдикатима. Закон о раду није повучен из процедуре, јер није био ни у
Владиној, а камоли у скупштинској процедури, рекао је први потпредседник Владе, Александар
Вучић. - Мислим да је то на радост свих грађана ове земље, да покушамо да то урадимо у
наредних месец, два или три. Да донесемо добар закон који ће омогућити лакше пословање
послодавцима и нормалан положај радника.
ПОРУКА МИНИСТРА
РАДИМО на томе да откочимо реформе. Ми се нисмо прихватили овог тешког посла да бисмо
тако лако одустали - кажу у Министарству привреде. - Грађани подржавају започете реформе и
то нам даје снагу да истрајемо и победимо. Не могу интересне групе да кроје капу свим
грађанима Србије. И политичари морају мало да науче да се не могу радити само популарне
ствари и причати о реформама, мора некад нешто и стварно да се уради. Доста је било!

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/436098/Neocekivano-Vucic-se-iznenada-pojavio-i-zamrzao-Zakon-o-radu

Неочекивано, Вучић се изненада појавио и
замрзао Закон о раду
Сузана Лакић, Катарина Марковић
Први потпредседник Владе Србије прекинуо је вишемесечну свађу о новом радном
законодавству.
- На састанку Социјално-економског савета Владу је требало да представља само премијер
Ивица Дачић. Он је, међутим, позвао и Александра Вучића који је пресекао вишемесечу агонију
око новог закона о раду - наводи извор “Блица”.
Владе је саопштила да је нацрт закона стопиран и да ће о новом предлогу за месец дана
одлучивати нова радна група.
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Пет разлога за промену

Минули рад
Нацрт је предвиђао обрачун минулог рада само за године стажа код тог послодаваца.
Синдикати су тврдили да би то умањило примања за 10,3%.

Боловање
Обрачун за време боловања не би се радио на основу просека последње три зараде, умањене за
35%. Синдикати тврде да би то смањило накнаду за боловање за 42,4 одсто.

Одмор
Послодавац би могао да смањи и накнаду за одмор. Синдикати су израчунали да би одмор био
плаћен мање за 38,4%.

Отпремнине
По стопираном предлогу плаћа се отпремнина само за стаж у последњој фирми.

Откази
Раднику који после отказа добије спор на суду следује накнада, не и заостале плате.

- Рекли смо да разговарамо о свему, да нађемо заједнички именитељ са радницима,
послодавцима и синдикатима. Покушаћемо да донесемо добар закон за све - рекао је Вучић и
прецизирао да нацрт није повучен јер није био “ни у владиној, а камоли у скупшинској
процедури”.
На састанку су били председник Уније послодаваца Небојша Атанацковић и председници
синдиката - СССС и УГС “Независност”, Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак.
- Очекујем да министар привреде Радуловић као највећи заговорник новог закона поднесе
оставку - рекао је Атанацковић.
Министар рада Јован Кркобабић, чије је министарство било предлагач закона, подржава став
Савета.
- Учествоваћу у тражењу најбољих решења у изради новог закона - каже Кркобабић.
Највећи отпор нацрту закона пружали су синдикати. Они су тражили његово повлачење, уз
претњу штрајковима. Њихов највећи противник, министар Саша Радуловић јуче није био
доступан за коментар да ли ће поднети оставку.
- Ми се нисмо прихватили овог тешког посла да бисмо тако лако одустали. Грађани подржавају
започете реформе и то нам даје снагу да истрајемо и победимо - поручили су из Министарства
привреде.
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Бушатлија: Повлачење нацрта закона о раду
добар потез
Бета
Економски аналитичар Махмуд Бушатлија оценио је данас да је одлука о повлачењу Нацрта
измена Закона о раду добра и очекивана јер документ није усаглашен са предлозима радника и
додао да тај потез не може да утиче на реформе у Србији зато што оне нису ни почеле.
"Повлачење (Нацрта Закона о раду) очекивано је из простог разлога, јер је једнострано рађен,
није усаглашен са ставовима синдиката и радника од којих зависи процес производње", казао
је Бушатлија за агенцију Бета и додао да је тај потез добар јер је нацрт прилично исхитрен.
Према његовим речима, није ни јасно ко је нацрт измена радио, из којих побуда, а стиче се
утисак да је рађен искључиво за протебе послодаваца.
Како је навео, у Србији нема ни стратегије реформе на основу које би се даље развијала
ситуација, ни политичког миљеа који би гледао далеко јер да би се реформе спроводиле оне
морају да се заснивају на идеји каква би земља требало да буде за 20 и више година.
"Потез (одлука по повлачењу нацрта измена Закона о раду, који је донео
колегијум
Социјално-економског
савета)
не
може
да
успори
реформе.
Оне
неће ни кренути када је обећанао. Сви политичари обећавају да ће баш сутра кренути у
реформе а то је незиводљиво јер не знају шта треба да реформишу", казао је он.
Бушатлија је рекао да га највише брине чињеница да министарства не координирају акције
што се, према његовој оцени, види из различитих оцена и предлога и накнадних коментара и
тумачења.
Он је оценио да у томе лежи основна замка у тешком спровођењу реформи, јер је јединствена
реформа која би била потребна држави реформа јавног сектора и обухвата јавну управу,
финансије, предузећа и фондове и треба да уведе одговорно и професионално управљање
јавном и државном својином.
Бушатлија је додао да је то могуће ако би се формирало тело које би координирало рад
министарстава.
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Домаћи политичари само причају о реформама али не објашњавају шта оне значе и како
планирају да их спроведу, рекао је Бушатлија.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/435993/Vucic-Novi-nacrt-zakona-o-radu-za-mesec-dva-ili-tri

Вучић: Нови нацрт закона о раду за месец,
два или три
Агенције
Потпредседник Владе Србије Александар Вучић изјавио је данас да очекује да ће нови нацрт
закона о раду бити завршен за "месец, два или три" кроз дијалог с послодавцима и
синдикатима.
Вучић је на конференцији за новинаре рекао да жели да се постигне споразум о новом закону о
раду који би био добар за послодавце, а стимулативан за раднике. Он је рекао да ће у израду
новог нацрта закона бити укључени и синдикати.
- Да то покушамо да урадимо у наредних месец, два или три, али да донесемо закон који ће
годинама, да не кажем, деценијама да траје, који ће омогућити лакше пословање за све наше
послодавце, али да омогући такав однос радника који ће бити стимулишући, а не
демотивишући - рекао је Вучић.
Потпредседник Владе је рекао да жели споразум са синдикатима о новом закону о раду, али је
казао да то не значи да ће "све стране гледати на исти начин".
- Закон о раду је био нацрт, није уопште био предлог Закона о раду, немате шта да повлачите из
процедуре пошто није ушао у процедуру. Није ушао у владину процедуру, а камоли у
скупштинску процедуру - рекао је Вучић.
Колегијум Социјално-економског савета данас је одлучио да се повуче нацрт измена Закона о
раду, о којем је завршена јавна расправа. Планирано је да се оснује нова радна група која ће
припремати предлоге измена тог прописа.
Вучић је рекао да је на његов предлог направљена заједичка радна група и додао да ће у њој
"учествовати
сви".
- Људи су тражили дијалог, ми смо прихватили дијалог, што не значи да ћемо све стране
гледати на исти начин и ја не мислим да ће бити лако да се дође до компримиса - рекао је
Вучић.
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Незадовољни предложеним Нацртом измена и допуна Закона о раду, синдикати су тражили
његово повлачење из процедуре, уз претњу масовним штрајковима и протестима ако то не буде
урађено.
Агенције су претходно јавиле да нови предлог Закона о раду, о којем се у последње време
толико полемисало, после јавне расправе неће стићи до скупштине. Према тим наводима,
нацрт је повучен после данашњег састанка Социјално-економског савета (СЕС) којем су
присуствовали премијер Ивица Дачић и вицепремијер Александар Вучић.
Вучић, који је присуствовао колегијуму СЕС-а, скупа са премијером Ивицом Дачићем и
представницима репрезентативних синдиката СССС и УГС Независност, као и Уније
послодаваца, рекао да је његов предлог био да се направи радна група.
- У радној групи ћемо учествовати сви, људи су тражили дијалог. Не мислим да ће бити лако да
дођемо до компромиса, али то ће свакако функционисати - закључио је Вучић.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/435879/Premijer-Dacic-Ako-smo-mogli-sa-Pristinom-mozemo-i-sa-sindikatima

Премијер Дачић: Ако смо могли са
Приштином, можемо и са синдикатима
Бета
Председник Владе Србије Ивица Дачић оценио је данас да су најављене измена о Закона о раду
далеко од усвајања, али да је могуће постићи договор са синдикатима.
Дачић је за Б92 казао да је заједно с првим потпредседником владе Александром Вучићем за
данас сазвао колегијум Социјално-економског савета на којем ће се размотрити измене Закона
о раду и повезаних закона који се односе на радно законодавство и услове пословања (о
приватизацији, о стечају и о планирању и изградњи).
Он је истакао да су измене Закон о раду далеко од тога да су пред било каквим усвајањем, да су
у фази нацрта и "најдаље од усвајања" у тој групи реформских закона.
"Договор је могућ. Ако смо постигли договор око Бриселског споразума (са Приштином),
мислим да можемо да дођемо и до договора око Закона о раду", казао је Дачић.
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Синдикати су незадовољни предложеним нацртом измена и допуна Закона о раду и затражили
су његово повлачење из процедуре, уз претњу масовним штрајковима и протестима ако то не
буде урађено. Два репрезентативна синдиката су на почетку израде измена Закон о раду
напустили преговоре незадовољни односом социјалних партнера и најавили да ће урадити све
да спрече усвајање тог документа.
На питање због чега се изменом радног законодавства бави министар привреде, а не министар
рада, премијер је рекао да је жеља да се сада ствари врате у нормалан колосек.
Он је истакао да постоје и многобројни проблеми око партнера у социјално дијалогу, наводећи
да има проблема у оквиру удружења послодаваца и унутар синдиката који једни другим
оспоравају репрезентативност.
"Око Закона о раду и осталих закона треба да се дође до што шире сагласности. Да видимо шта
је оно што се мора, а шта може да се поправи, да се дође до договора", рекао је Дачић.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nacrt_izmena_zakona_o_radu_ne_postoji.4.html?news_id=274762

Колегијум СЕС-а одлучио
Нацрт измена Закона о раду не постоји
АУТОР: Р. Ћ.
Београд - На колегијуму Социјално-економског савета јуче је одлучено да у постојећем облику
нацрт Закона о изменама Закона о раду неће ићи у Народну скупштину.
Биће, рекао је за Данас Небојша Атанацковић председник Уније послодаваца, оформљена нова
радна група, која ће добити највиша овлашћења од Владе и у којој ће Влада Србије бити
репрезентативније заступљена представницима више министарстава. Та радна група ће имати
за задатак да преговара са репрезентативним синдикатима и Унијом послодаваца у
формулисању нацрта измена Закона о раду. „Закључено је да практично званичан нацрт
измена Закона о раду сада не постоји“, рекао је Атанацковић и додао да Влада не може
одређивати ко ће представљати социјалне партнере, па да ће то бити репрезентативни
синдикати и репрезентативно удружење послодаваца.
Колегијуму Социјално-економског савета су поред представника репрезентативних синдиката
и послодаваца присуствовали премијер Србије Ивица Дачић и први потпредседник Владе
Александар Вучић.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ambasada_trazi_poslodavca_radnika_privedenih_u_sociju.4.html?news_id=2
74767

Амбасада тражи послодавца радника
приведених у Сочију
АУТОР: Н. Д.
Београд - Ситуација са око 40 радника из Србије који се налазе у имиграционом притвору у
Сочију због тога што су су прекорачили дозволу боравка у Русији, јуче је остала непромењена, а
Министарство спољних послова је саопштило да би слична судбина могла да задеси још
држављана наше земље. У међувремену, амбасада Србије у Русији покушава да пронађе
послодавца оштећених радника, а Министарство спољних послова је отворило посебну
телефонску линију за породице приведених радника.
- Министарство спољних послова, заједно са амбасадом Србије у Москви максимално је
ангажовано на решавању питања радника из Србије који су приведени у Сочију. Приведене
раднике посетио је конзул Србије који је у Сочију разговарао и са радницима на градилишту
Весела, а у сталном је контакту и са руском Федералном миграционом службом. Руска
Федерална миграциона служба је протеклих дана извршила темељну контролу боравка свих
страних радника због предстојећих Олимпијских игара и привела на саслушање све раднике
који нису имали важеће дозволе. Међу радницима се налази и четрдесетак држављана Србије саопштило је Министарство.
Како се наводи, Федерална миграциона служба је обавестила српску страну да је послодавац
одговоран да пружи писмене гаранције да ће радници напустити градилиште и Руску
Федерацију до истека времена дозвољеног боравка. У случају ових четрдесетак радника, њихов
послодавац то до сада није учинио. Осим тога, послодавац, са којим амбасада још није успела
да ступи у контакт, дужан је да обезбеди „не само организован повратак радника из Русије, него
и да им исплати заостале зараде“.
- Министарство и амбасада ће наставити да улажу максималне напоре да се реши ова
првенствено тешка хуманитарна ситуација, у блиској сарадњи са свим руским надлежним
органима и у законским оквирима - тврде у Министарству.
Иначе, ово први случај да се радници који посредством домаћих агенција оду на рад у
иностранство, сусрећу са проблемом. Недавно је редакцији Данаса била упућена молба за
помоћ коју је послала родбина једног од укупно око 200 радника лоцираних у месту Веселаја,
близу Сочија. Њима се такође не исплаћују зараде, руски послодавац им је одузео пасоше а
живе и раде у нехигијенским условима. Такође, прошлог лета је група наших радника који су се
затекли у Уругвају имала проблема са послодавцем који није желео да им исплати уговорену
зараду. Они су помоћ потражили преко уругвајског суда. За сада, нема информација да је ико у
земљи предузео било какве мере против агенција које су слале раднике у иностранство и које
тврде да не могу да утичу на услове под којима се тамо ради. За контролу тих агенција
надлежно је Министарство рада, али иако је већ неколико дана прича о радницима у
имиграционог затвору у жижи јавности, нема података да су предузете неке мере.
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Отворена линија
Породице приведених радника могу да добију најновије информације којима Министарство
спољних послова располаже у вези овог случаја на број 011/306-8142, а након 22 часа, на
телефон дежурне службе 011/306-8615

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nacrt-zakona-o-radu-ses-vratio-na-popravni-ispit

Нацрт закона о раду СЕС вратио на поправни
испит
Нацрт измена Закона о раду, о којем је јавна расправа завршена, а око којег су се заоштирли
ставови социјалних партнера – преговарача, биће повучен , одлучено је на састанку Колегијума
Социјално-економског савета, на којем су учествовали премијер Србије Ивица Дачић,
први потпредседник Владе Александар Вучић, председник Уније послодаваца Небојша
Атанацковић и председници репрезентативних синдиката – Савеза самосталних синдиката
Србије и УГС „Независност” Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак. Уз то, донета је одлука да се
формира нова радна група, која ће припремати предлоге измена Закона о раду.
По речима председника Уније послодаваца Небојше Атанацковића, СЕС ће се у пуном саставу
састати у наредних десетак дана, када ће се детаљније разговарати о изменама Закона о раду и
другим законима важним за услове пословања и права запослених. Тако се, слободно се може
рећи, преговори враћају на почетак, односно направљен је корак који враћа сидникат у
преговоре. Наиме, представници синдиката су, незадовољни предложеним Нацртом измена и
допуна Закона о раду, тражили његово повлачење из процедуре, најавили да ће урадити све да
спрече његово усвајање и у супротном најавили штрајкове и протесте.
Закон о раду није повучен из процедуре",изјавио је јуче вицепремијер Александар Вучић,
додајући да нацрт тог закона није био ни у владиној, а камоли у скупшинској процедури.
- Ми смо само рекли да смо спремни да разговарамо о свему, да нађемо заједнички именитељ
бар кад је реч о неким питањима и то и с радницима, послодавцима и синдикатима- рекао је
Вучић.- Мислим да је то на радост свих грађана ове земље, да покушамо да то урадимо у
наредних месец два или три, да донесемо добар закон који ће омогућити лакше пословање
послодавцима и нормалан положај радника који ће бити стимулисући а не демотивишући.
Непосредно пре Колегијума СЕС-а, на којем се разговарало о изменама Закона о раду и
повезаним законима који се односе на радно законодавство и услове пословања (о
приватизацији, о стечају и о планирању и изградњи), председник Владе Ивица Дачић рекао је
да су најављене измена о Закона о раду далеко од усвајања, да су у фази нацрта и „најдаље од
усвајања” у групи реформских закона, али да је договор са синдикатима могућ. По његовим
речима, ако је постигнут договор о Бриселском споразуму с Приштином, може да се дође и до
договора о Закону о раду.
Он је рекао да је потребно ствари вратити у нормалан колосек, и истакао да постоје
многобројни проблеми међу партнерима у социјалном дијалогу, и у оквиру удружења
послодаваца и унутар синдиката, који једни другима оспоравају репрезентативност. Ипак,
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Дачић је нагласио да о Закону о раду и осталим законима треба да буде постигнута што шира
сагласност, да се утврди шта је оно што се мора, а шта се може поправити да би се дошло до
договора.
Д. Млађеновић
Орбовић: Добра одлука
– Повлачење Предлога измена и допуна Закона о раду је добра одлука, пре свега збго радника
и њихових права – рекао је председник СССС-а Љубисав Орбовић за „Дневник”. –
Истовремено, на тај начин је потврђено да се у Србији поштују праве, истинске вредности и да
је дијалог могућ и да се једино на тај начин може доћи до решења.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vucic-zakon-o-radu-nije-povucenspremni-da-razgovaramo

Вучић: Закон о раду није повучен,спремни
да разговарамо
Закон о раду није повучен из процедуре, изјавио је данас вицепремијер Александар Вучић,
додајући да нацрт тог закона није био ни у владиној, а камоли у скупшинској процедури.
"Ми смо само рекли да смо спремни да разговарамо о свему, да нађемо заједнички именитељ
бар кад је реч о неким питањима и то и с радницима, послодавцима и синдикатима. Мислим да
је то на радост свих грађана ове земље, да покушамо да то урадимо у наредних месец два или
три, да донесемо добар закон који ће омогућити лакше пословање послодавцима и нормалан
положај радника који ће бити стимулисући а не демотивишући", рекао је Вучић на
конференцији за новинаре након разговора с председником РС Милорадом Додиком.
Питање Вучићу упућено је због интерпретације неких медија да је на данашњем колегијуму
Социјално-економског савета донета одлука о повлачењу Нацрта измена Закона о раду, и да ће
бити формирана нова радна група која ће припремити предлоге измена тог закона.
Вучић, који је присуствовао колегијуму СЕС-а, скупа са премијером Ивицом Дачићем и
представницима репрезентативних синдиката С С С С и УГС НЕзависност, и Уније
послодаваца, рекао да је његов предлог био да се направи радна група.
На састанку су учествовали премијер Србије Ивица Дачић који је на челу тог савета, први
потпредседник Владе Александар Вучић, председник Уније Послодаваца Небојша Атанацковић
и председници репрезентативних синдиката - Савеза самосталних синдиката Србије и УГС
"Независност", Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак.
"У радној групи ћемо учествовати сви, људи су тражили дијалог", додао је вицепремијер. "Не
мислим да ће бити лако да дођемо до компромиса, али то ће свакако функционисати",
закључио је конференцију за новинаре Вучић.
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http://www.kurir-info.rs/odluceno-vlada-povlaci-izmenu-zakona-o-radu-clanak-1187619

ОДЛУКА КОЛЕГИЈУМА: ПРЕДЛОГ МИНИСТРА ПРИВРЕДЕ НЕ ПРОЛАЗИ

ПОБЕДА РАДНИКА: Радуловићев закон о
раду није прошао!
Аутор: Владимир Спасић
Синдикати у договору с Дачићем и Вучићем одлучили да ће нова радна група радити на
припреми нацрта измена закона који је изазвао незадовољство
Победили га синдикати... Саша Радуловић
БЕОГРАД - Обрт.
Нацрт измена Закона о раду, који се нашао на мети критика свих синдиката, у понедељак је
враћен на дораду! Наиме, због предлога за који се посебно залагао министар Саша Радуловић,
за заказани су протести упозорења синдиката, чији су се представници јуче састали с
премијером Ивицом Дачићем и вицепремијером Александром Вучићем.
Захтев синдиката
На састанку колегијума Социјално-економског савета, коме су присуствовали, поред премијера
и вицепремијера, Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије, и председници
репрезентативних синдиката - Савеза самосталних синдиката Србије и УГС
„Независност“ Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак - донета је одлука да се формира нова
радна група, која ће урадити нови нацрт. Да подсетимо, министар привреде Радуловић је пре
неколико дана рекао да ако закон о раду не прође, он ће поднети оставку! Пре неколико дана
изјавио је да, уколико Скупштина Србије не усвоји закон о раду и пратећи пакет, неће више
бити министар:
- Ако реформе не могу да се спроводе, ја више нећу бити министар. Ако се не усвоје закони,
биће то знак да не постоји добра воља за реформе.
Синдикати су тражили повлачење нацрта јер сматрају да би, уколико би био усвојен, на тај
начин била смањена права радника. Оно на шта су посебно указивали је да би онима који имају
просечну зараду од 43.000, годишње било узето око 60.000 динара због тога што се увећања
зарада на име регреса, бонуса, прековременог рада не урачунавају у плату за време боловања
или одмора. У министарствима рада и привреде, која су предложила измене, бранили су се да
велики број запослених неће осетити те мере.
Зоран Михајловић, потпредседник Већа СССС, каже за Курир да синдикати желе да
преговарају с Владом без уцена и ултиматума. Он истиче да је морално да Саша Радуловић,
министар привреде, испуни обећање и поднесе оставку. Такође, поручују да неће одустати од
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протеста заказаног за четвртак.
Губљење времена
Повлачење Нацрта измена закона указује на трачак разума, сматра Зоран Стојиљковић,
потпредседник „Независности“. Он каже да постоји потреба да се разговара кроз институције
социјалног дијалога да ли и како треба мењати закон.
- Нисам сагласан с тим да је Закон о раду крив за кризу и да ће нас из ње извући. Нису криви
размажени радници, већ лоша администрација и антимонополска политика - објаснио је
Стојиљковић.
Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије, сматра да је формирање нове
радне групе губљење времена.
Министар не одустаје
- Сада ћемо опет разговарати три-четири месеца и ништа се нећемо договорити. Време није
наш савезник - навео је он.
У Министарству привреде за Курир кажу да раде на томе да откоче реформе.
- Нисмо се прихватили овог тешког посла да бисмо тако лако одустали. Грађани подржавају
започете реформе и то нам даје снагу да истрајемо и победимо. Не могу интересне групе
кројити капу свим грађанима Србије. И политичари морају мало да науче да се не могу радити
само популарне ствари и причати о реформама, мора некад нешто и стварно да се уради. Доста
је било - додају у Министарству.
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Вучић
НОВИ НАЦРТ ЗА МЕСЕЦ-ДВА
Вицепремијер Александар Вучић изјавио је да очекује да ће нови нацрт закона о раду бити
завршен за „месец, два или три“ кроз дијалог с послодавцима и синдикатима и додао да жели
да се постигне споразум о новом закону о раду који би био добар за послодавце, а стимулативан
за раднике.
- Да покушамо да донесемо закон који ће годинама, да траје, који ће омогућити лакше
пословање за послодавце, али да омогући такав однос радника који ће бити стимулишући, а не
демотивишући.

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/297656/novi-nacrt-zakona-o-radu-za-mesec-dva.html

Нови нацрт закона о раду за месец, два...
Потпредседник Владе Србије Александар Вучић изјавио је данас да очекује да ће нови нацрт
закона о раду бити завршен за "месец, два или три" кроз дијалог с послодавцима и
синдикатима.
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Вучић је на конференцији за новинаре рекао да жели да се постигне споразум о новом закону о
раду који би био добар за послодавце, а стимулативан за раднике. Он је рекао да ће у израду
новог нацрта закона бити укључени и синдикати.
- Да то покушамо да урадимо у наредних месец, два или три, али да донесемо закон који ће
годинама, да не кажем, деценијама да траје, који ће омогућити лакше пословање за све наше
послодавце, али да омогући такав однос радника који ће бити стимулишући, а не
демотивишући - рекао је Вучић.
Потпредседник Владе је рекао да жели споразум са синдикатима о новом закону о раду, али је
казао да то не значи да ће "све стране гледати на исти начин".
- Закон о раду је био нацрт, није уопште био предлог Закона о раду, немате шта да повлачите из
процедуре пошто није ушао у процедуру. Није ушао у владину процедуру, а камоли у
скупштинску процедуру - рекао је Вучић.
Колегијум Социјално-економског савета данас је одлучио да се повуче нацрт измена Закона о
раду, о којем је завршена јавна расправа. Планирано је да се оснује нова радна група која ће
припремати предлоге измена тог прописа.
Вучић је рекао да је на његов предлог направљена заједичка радна група и додао да ће у њој
"учествовати сви".
Људи су тражили дијалог, ми смо прихватили дијалог, што не значи да ћемо све стране гледати
на исти начин и ја не мислим да ће бити лако да се дође до компримиса - рекао је Вучић.
Извор: Тањуг, Прессонлине

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=01&dd=20&nav_category=12&nav_id=802415

Новинари међу најлошије плаћенима
ИЗВОР: ТАЊУГ
Београд -- Новинарство је међу најлошије плаћеним занимањима, а ситуација у приватним
медијима је "катастрофална", сагласни су челници НУНС-а и Синдиката новинара Србије.
Независно удружење новинара Србије (НУНС) и Синдикат новинара Србије не располажу
званичним статистичким подацима о редовности и висини зарада новинара у српским
медијима, али њихови челници кажу да су новинари међу најлошије плаћеним занимањима и
да је ситуација, пре свега, у приватним медијима "катастрофална".
Председник НУНС-а Вукашин Обрадовић каже да у Србији има око 1300 регистрованих медија,
што је превелик број за овдашње тржиште, те да велики број медија на оваквом тржишту
нужно подразумева ниске плате и нестабилан положај запослених.
"Још важније је што то ствара осећај несигурности запослених, па као последицу имамо
аутоцензуру, која је обележила 2013. годину", рекао је Обрадовић Тањугу.
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Напоменувши да је редовност исплата зарада у медијима и њихова висина више синдикално
него професионално питање, Обрадовић каже да су информацјие којима НУНС располаже
углавном добијене у личним контактима.
Према тим информацијама, додао је, у веома малом броју медија у Србији се зараде исплаћују
редовно, а у просеку оне износе између 30 и 40 хиљада динара.
"Оно што је, пак, сигурно је да је новинарство у овом тренутку међу лошије плаћеним
пословима, да су плате нередовне и оно што је за новинарство најопасније и за професију у
целини је то што постоји велика несигурност у статусу запослених због великог притиска на
медије", навео је Обрадовић.
Отуда, каже, и гесло које се најчешће чује у већини редакција у Србији је: "Ћути и ради, јер увек
могу да нађем неког ко ће то да ради за мање пара".
Председница Синдиката новинара Србије Драгана Чабаркапа тврди да нико у Србији, па ни
држава, нема податке о редовности исплата зарада у медијима у Србији, па ни о њиховој
висини.
Зато је, објашњава, тај синдикат од Министарства културе прошле године тражио, а ове године
обновио захтев, да им се дозволи да направе анализу која би била веома значајна за рад
медија.
"Ми имамо податке за чланове нашег синдиката, али на нивоу Србије података о томе нема,
посебно из приватних медија где нема ни синдиката. Тамо где постоје синдикати знамо да има
кашњења у исплати зарада, а у приватним медијима где нема синдиката, а таквих случајева
има, новинари раде и на црно - зараде им се исплаћују на руке или пола на руке, пола на
рачун", објашњава Чабаркапа.
У медијима у унутрашњости, навела је, зараде су мање од минималца, а према незваничним
информацијама, има случајева да се у великом броју приватних медија у Београду зараде не
исплаћују редовно, каже Чабаркапа.
Она је додала и да неки медији не уплаћују ни доприносе својим запосленима. То, међутим,
каже, није могуће доказати, јер Синдикат новинара Србије нема права да прикупља
информације о томе, осим у оним медијима где имају своје чланство.
"Немамо право да тражимо информације о зарадама у медијима где немамо своје чланство, јер
би ти медији у противном могли да нас туже", навела је Чабаркапа, која тврди да је посебно у
делу прихватних медија стање "катастрофално".
Стање у медијима која су власништво државе или локалне самоуправе у које синдикат има увид
је различито, рекла је она, додајући да зараде негде касне по два, три, па и четири месеца, а
негде не касне.
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"То су, иначе, подаци које од нас тражи и Европска федерација новинара, чији је Синдикат
новинара Србије члан. Ми те податке немамо и нећемо их имати све док не добијемо подршку
ресорног министарства да се тиме бавимо. Податке нема ни држава", рекла је Чабаркапа
Тањугу.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=20&nav_id=802301

Радна места - главна тема
ИЗВОР: Б92
Београд -- Покушавајући да објасни став о пензијама, који је узнемирио јавност, министар
Саша Радуловић је изнео податак да је у јавном сектору вишак 100. 000 запослених.
Синдикати овакву процену схватају као најаву масовних отпуштања.

Кроз немањину је прошло неколико Влада а годинама се понавља да четвртина новца из
буџета која се слива у јавни сектор мора бити смањена. Радна места су због тога непрестано
тема међу запосленима, а Ана Мијаиловић је само једна од њих.
"Нико није задовољан људи страхују за своје послове за своју егзистенцију", каже Ана
Мијаиловић, ЈКП Тржнице
Страх је међу раднике стигао са интернета, тачније са налога на Твитеру министра привреде.
"У јавном сектору, укључујући ЈП у Србији је запослено преко 700.000 људи.
Претпоставимо да је 15% вишак. То је преко 100.000 људи. Тај вишак од 100.000 људи у
јавном сектору има плату већу од просечне плате у Србији. Годишњи трошак износи 10.000
евра по запосленом. На годишњем нивоу, та делукс социјална помоћ нас кошта више од
милијарде евра.Да ли је можда мало јасније зашто у Србији немамо универзалну социјалну
заштиту и зашто су минималне пензије мале?"
У Министарству привреде не желе да објасне на основу чега Радуловић процењује да је 15 одсто
запослених вишак. Ранији подаци показују да је највећи простор за смањење броја запослених
у администрацији, школству али и здравству.
"Његова изјава о 100 хиљада људи који ће остати без посла, то значи пута четири члана
домаћинства, то значи 400-500 хиљада људи ће бити гладно. Замислите по овом плану од
22 стоматолога, за 6 година си иду у пензију, од 57 педијатара иде 28. и ко ће да лечи нашу
децу? И о ћему они причају. Ја позивам министра Радуловића да поведе рачуна о чему
прича", каже Предраг Миљковић, Синдикат лекара и фармацеута ДЗ Ниш.
Економисти подсећају да држава више нема простора да задуживањем покрива изостанак
реформе у јавном сектору.
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За сада је једино сигурно да ће 30. јуна истећи време за спас радних места у предузећима у
реструктурирању. Они који буду послати на тржиште рада добиће отпремнине из тзв
Транзиционог фонда, чије формирање још чека нови закон о приватизацији.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=20&nav_id=802396

Индустрија каблова:620 би социјално
ИЗВОР: ТАНЈУГ
За социјални програм у јагодинској Индустрији каблова, која запошљава 2.150 радника,
изјаснило се њих 620, изјавио је председник синдиката Драган Рајић.
Он је објаснио да је реч о пробном изјашњавању, које је уприличио синдикат.

Према његовим речима, највише радника определило се за опцију пет година до пензије,
одлазак на Биро и "кеш" у износу од 360.000 динара.
"Међутим у петак нам је из Министарства привреде јављено да је социјални програм био за
2013. годину, али да за ову, 2014. нема пара", рекао је Рајић, испред Штанда Синдиката на
централном тргу у Јагодини.
Било би добро да људи из предузећа оду добровољно, по својој вољи, уз социјални програм по
варијанти коју су сами одабрали, додао је Рајић, који је и члан Управе синдиката металаца
Србије.
Он је подсетио да ће 23. јануара јануара у свим предузећима у реструктурирању металског
комплекса бити одржан штрајк упозорења. Ту одлуку је донео и Синдикат Индустрија каблова,
додао је Рајић.
"Цела производња ће стати један сат у људи ће бити упознати шта им се спрема новим
Законом о раду, Законом о приватизацији и Законом о стечају, пре свега чланом 30 Закона о
раду", рекао је он.
Реч је о 139 предузећа металског комплекса у реструктурирању која запошљавају 100.000
радника а, како каже Рајић, чланом 30 Закона о раду, у металском комплексу без посла ће
остати 50.000 радника.
Веће Савеза самосталних синдиката за Јагодину и Поморавски округ, данас је у центру
Јагодине поставило штанд, на којем су грађанима делили Проглас и упознавали их зашто су
синдикати против Закона о раду, Закона о приватизацији и Закона о стечају.
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=20&nav_id=802388

Повлачење Нацрта (није)добар потез
ИЗВОР: БЕТА
Београд -- Економиста Мирослав Прокопијевић каже повлачење нацрта закона о раду доказ да
се владајућа коалиција плаши губитка подршке гласача и да одустаје од реформи.
Прокопијевић је агенцији Бета рекао да је повучен нацрт закона о раду који је био "бениган", јер је
предвиђао лакше отпуштање и отпремнине, али не и укидање преговарања о колективном уговору и
престанак праксе да трошкови синдиката падају на терет послодаваца.

"Ако су бенигни предлози који су ишли у протржнишном правцу повучени онда је то доказ да
је Влада Србије одустала од реформи", оценио је он.
Прокопијевић сматра да актуелна влада неће спроводити реформе ни по цену банкрота
државе.
Социјално-економски савет повукао је раније данас нацрт закона о раду и основао радну групу
која ће направити нови нацрт тог закона.
Незадовољни предложеним Нацртом измена и допуна Закона о раду, синдикати су тражили
његово повлачење из процедуре, уз претњу масовним штрајковима и протестима ако то не буде
урађено.
"Повлачење нацрта Закона о раду добар потез"
Економски аналитичар Махмуд Бушатлија оценио је да је одлука о повлачењу Нацрта измена
Закона о раду добра и очекивана јер документ није усаглашен са предлозима радника и додао
да тај потез не може да утиче на реформе у Србији зато што оне нису ни почеле.
"Повлачење (Нацрта Закона о раду) очекивано је из простог разлога, јер је једнострано
рађен, није усаглашен са ставовима синдиката и радника од којих зависи процес
производње", казао је Бушатлија за агенцију Бета и додао да је тај потез добар јер је нацрт
прилично исхитрен.
Према његовим речима, није ни јасно ко је нацрт измена радио, из којих побуда, а стиче се
утисак да је рађен искључиво за протебе послодаваца. Како је навео, у Србији нема ни
стратегије реформе на основу које би се даље развијала ситуација, ни политичког миљеа који
би гледао далеко јер да би се реформе спроводиле оне морају да се заснивају на идеји каква би
земља требало да буде за 20 и више година.
"Потез (одлука по повачењу нацрта измена Заона о раду, који је донео колегијум Социјалноекономског савета) не може да успори еформе. Оне неће ни кренути када је обећано. Сви
политичари обећавају да ће баш сутра кренути у реформе а то је незиводљиво јер не знају
шта
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треба да реформишу", казао је он.
Бушатлија је рекао да га највише брине чињеница да министарства не координирају акције
што се, према његовој оцени, види из различитих оцена и предлога и накнадних коментара и
тумачења.
Он је оценио да у томе лежи основна замка у тешком спровођењу реформи, јер је јединствена
реформа која би била потребна држави реформа јавног сектора и обухвата јавну управу,
финансије, предузећа и фондове и треба да уведе одговорно и професионално управљање
јавном и државном својином.
Бушатлија је додао да је то могуће ако би се формирало тело које би координирало рад
министарстава. Домаћи политичари само причају о реформама али не објашњавају шта оне
значе и како планирају да их спроведу, рекао је Бушатлија.

РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/radnici-zelvoza-najavljuju-radikalizaciju-protesta_454695.html

Радници Желвоза најављују радикализацију
протеста
БЕОГРАД
Уколико се нико од представника власти не обрати радницима Желвоза, који на то чекају шест
дана, и ако нико не прими њихову делегацију предвођену директором Зораном Јокићем, они
ће сутра радикализовати протесте, а могуће и ступити у штрајк глађу, саопштили су Удружени
синдикати Србије "Слога".
Та одлука донета је данас после састанка са директором "Желвоза", који им је рекао да ће
упутити допис за пријем делегације руководства фабрике и представника петочлане делегације
синдиката, међу којима је и председник Синдиката Слога-Желвоз.
Уколико дође до радикализације протеста, радницима ће се придружити и преосталих 400
радника фабрике од укупно 869, колико их је остало у овом предузећу за ремонт шинских
возила.
"На овај корак смо приморани, јер је изостао непосредни контакт са представницима државе и
одговорним људима из Министарства привреде, као и пријем код првог потпредседника Владе
Александра Вучића, коме смо такође 17. јануара упутили допис за састанак на коме бисмо му
изложили наше проблеме. Сада је сва одговорност на Влади Србије и Министарству привреде,
рекао је председник синдиката Слога - Желвоз, Мики Нојић.
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Нерешавање проблема радника "Желвоза" доказ је да у Србији социјални дијалог не постоји, а
министар привреде Саша Радуловић само обмањује јавност његовом спремношћу за дијалогом
и проналаском конструктивних решења, рекао је председник Удружених синдиката Србије
"Слога" Жељко Веселиновић.
Око 400 радника Желвоза почело је протест средином прошле недеље, упавши у зграду
Скупштине Општине, коју су прогласили за Кризни штаб протеста, и одакле су поручивали
министру привреде да очекују да им се обрати и објасни зашто није испунио обећања о
социјалном програму, дата крајем прошле године.
Министарство: Одговорно руководство предузећа
Радници смедеревског Желвоза могли су, и пре него што су се одлучили за протест, да дођу на
разговоре у Министарство привреде, врата су била и биће отворена, речено је данас Тањугу у
овом министарству поводом најава о радикализацији протеста.
"И сада може да се разговара о свему, али не у згради Скупштине Општине коју радници већ
неколико дана блокирају", кажу у Министарству привреде.
Министарсто привреде подсећа данас да је за тежак положај радника Желвоза искључиво
одговорно руководство које неодговорним поступањем није испунило ниједну од преузетих
обавеза, а које су биле предуслов за испуњење захтева радника, укључујући исплату социјалног
програма, повезивање радног стажа и оверу здравствених књижица.
Једини начин за решење нагомиланих проблема је завршетак реструктурирања предузећа, а то
подразумева завршетак израде "личних карата" предузећа, чишћење предузећа од дугова
конверзијом дуга у капитал, израду пословних планова за 2014. годину, као и исплату
социјалних програма кроз Транзициони фонд.
Након тога ће преко Фонда за развој добити обртна средства потребна за остварење плана,
истакнуто је у саопштењу министарства и наведено да су та правила иста за сва 153 предузећа у
реструктурирању, па и за Желвоз и изузетака неће бити, наводе у министарству.
Министарство још једном подсећа да је министар привреде Саша Радуловић 8. новембра 2013.
године одржао састанак са руководством "Желвоза", на ком је договорено да руководство
изради и достави Агенцији за приватизацију и Министарству привреде План пословања за
2014. годину и План технолошког вишка, да се поднесе захтев за исплату социјалног програма,
и да се заврши израда "личне карте" како би могло да се заврши реструктурирање предузећа.
Руководство Желвоза није у договореном року ништа од тога урадило, па радници сада, због
неодговорности руководства, не могу рачунати на отпремнине под тим условима, јер су та
средства предвиђена буџетом за 2013. годину.
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