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БАХАТОСТ
Послодавци у Србији отказе шаљу и поштом
Ј. Ж. Скендерија
Послодавци у Србији бахатост показују и начином отказивања уговора о раду. У
инспекцији рада кажу да се решења морају уручити искључиво лично
НА име изгубљених радних спорова основне и средње школе у Србији годишње изгубе око
милион евра, што је довољно да се изгради и опреми једна образовна установа! У приватним
фирмама ситуација је гора. Послодавци су се осилили и бахатост исказују бланко отказима за
случај трудноће, СМС порукама са обавештењем да сутра не долазе на посао, тестирањем
запослених о томе ко треба да остане на радном месту, а ко не, испитивањем радника на
полиграфу...
Према подацима Инспектората за рад, недавно је 12 запослених жена добило отказе уговора о
раду код приватног послодавца „Стар фешн“ у Зрењанину, а решења о отказу уговора о раду су
им достављена поштом! Да за таквим мерама посежу и државни органи показује и пример
Министарства пољопривреде, које се не тако давно захвалило на сарадњи агрономима, који су
радили као саветодавци, СМС порукама и мејлом?!
Када овакви случајеви стигну у Инспекторат, против послодаваца се подноси захтев за
покретање прекршајног поступка, јер су поступали супротно одредбама Закона о раду.
- Што се тиче запослених у Зрењанину, оне се након престанка радног односа за заштиту права
могу обратити надлежном основном суду - објашњава Драгољуб Перуача, директор
Инспектората за рад. - Такође, могу се обратити и инспекцији рада.
Наш саговорник наводи да у складу са прописима уговор о раду може да се откаже само
решењем, у писаном облику, и обавезно мора да садржи образложење и поуку о правном леку.
НЕ ПЛАЋАЈУ НИ ДОПРИНОСЕОТКАЗ се не може уручити СМС поруком нити усмено,
категорични су у инспекцији. Уколико усмено саопштење не прати писано решење о отказу
уговора о раду, сматра се да је запослени и даље у радном односу. Подаци Инспектората за рад
указују на то да у појединим случајевима, послодавци након отказа уговора о раду запосленима
не враћају уредно попуњене радне књижице, и то углавном због неизмирених зарада и
доприноса.
- Решење мора да се достави запосленом лично, у просторијама послодавца, односно на адресу
пребивалишта запосленог - објашњава Перуача. - Ако послодавац запосленом није могао да
достави решење, дужан је да о томе сачини писмену белешку. Тада се оно објављује на огласној
табли послодавца и сматра се достављеним по истеку осам дана од дана објављивања.
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у Србији, међутим, нема специјализованих радних судова као у развијеним земљама, па тако
човек који је отпуштен, ако није члан моћнијег синдиката, мора о свом трошку да истерује
правду кроз поступак на редовним судовима.
Међутим, раднику не може престати радни однос пре него што му се омогући да се брани од
изнетих навода.
- Имамо пријаве из целе Србије - кажу у Гранском синдикату „Независност“. - Један радник је,
рецимо, био без решења, на принудном одмору и захтевао је од послодавца да му га изда.
После неколико дана му је на мобилни стигла порука да сутра не мора да долази на посао јер је
добио отказ. Такве и сличне пријаве стижу веома често.
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Синдикати организују једночасовни штрајк
Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати "Независност" данас ће
од 11.00 до 12.00 часова обуставити рад, као упозорење да се радно законодавство не може
мењати без учешћа синдиката.
Траже да се питају о новом Закону о раду: Синдикати Србије
Оба репрезентативна синдиката у Србији су у заједничком саопштењу најавили да ће
једносатни штрајк бити организован на радним местима у предузећима и установама.
Штрајку су се придружили и чланови Независног синдиката полиције, а Синдикат радника у
просвети Србије позвао је да данас не буде одржан један школски час од 11.00 до 12.00 часова.
СССС и УГС "Независност" затражили су у заједничком саопштењу од Владе Србије да се
званично обавеже да ће Нацрт измена Закона о раду и предлози закона о приватизацији и о
стечају бити враћени на усаглашавање социјалним партнерима.
Раније је најављено и да ће синдикати у петак, 24. јануара, одржати протест запослених у
предузећима у реструктурирању, као подсећање министру привреде Саши Радуловићу "да мора
да оде", јер је зауставио привреду Србије.
На састанку представника Социјално-економског савета 20. јануара договорено је да се из
процедуре повуку измене и допуне Закона о раду, коме се противе синдикати.
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Лекари сутра штрајкују
Фонет
Синдикат лекара и фармацеута Србије који је штрајк упозорења већ раније најавио спровешће
заказану обуставу рада 23. јануара од 11.00 до 12.00 часова у свим здравственим установама у
Србији, наводи се у данашњем саопштењу овог Синдиката.
Иако је првобитно било најављено да је Нацрт измена Закона о раду повучен из процедуре,
први потпредседник Владе Србије Александар Вучић је појаснио да он у ствари није повучен из
процедуре, јер није био "ни у владиној, а камоли у скупшинској процедури".
С обзиром да је најавио само дораду предложеног Нацрта, а не нови другачији приступ, наши
захтеви и став о неприхватљивости таквог акта остају и даље, пише у саопштењу.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/436735/Radulovic-optuzuje-Vucic-i-Dacic-su-mi-okrenuli-ledja

Радуловић оптужује: Вучић и Дачић су ми
окренули леђа
Сузана Лакић
Ако се не усвоје системски закони, то ће бити сигуран знак да се иде на изборе, сматра
министар Радуловић.
Тим поводом је по први пут најавио и могућност напуштања министарске фотеље. Кап која је
прелила чашу била је одлука да се стопирају сви законски предлози које је Радуловић
пропагирао дуже од два месеца и означавао као кључне за привреду. Законима о раду, стечају и
приватизацији на пут су стали синдикати, Дачић и Вучић, а то је Радуловић схватио као
директан отпор његовом раду на реформама.
На питање да ли оваква одлука и састанак Дачића и Вучића са синдикатима значи да нема
подршку кључних људи у држави, Радуловић каже да би то могло тако да се интерпретира, али
да треба сачекати да Влада званично донесе одлуку да ли повлачи законе.
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- У случају повлачења, Дачић и Вучић не окрећу леђа само мени, већ реформама, јер су тема
реформе. А, ако се не спроведу реформе, нема сврхе да остајем у
Влади - рекао је Радуловић.
Према сазнањима “Блица”, Радуловић се озбиљно припрема за политичко ангажовање. На
питање да ли је то истина и хоће ли основати своју странку, Радуловић каже:
- То није тема у овом тренутку. Сада су важне реформе. Ако оне не прођу, питање мог
политичког ангажовања је небитно - рекао је Радуловић.
Послодавци: Тражићемо више
Председник Уније послодаваца Небојша Атанацковић изјавио је да ће то удружење тражити да
се уради нови закон о раду, а не да се мења постојећи. Атанасковић оцењује да у постојећем
закону „има доста решења из времена самоуправљања“ и да је зато потребно да радна група
крене у израду потпуно новог закона.
Радуловић је изјавио и да би повлачење три реформска закона значило да се одустаје од
реформи и да владајуће странке иду на ванредне изборе.
На изненађење многих, будући да је у Немањиној 11 јавна тајна да су нова решења за питања
стечаја и приватизације која је понудио Радуловић неприхватљива за већи део Владе, нацрти
тих аката усвојени су пред новогодишње празнике и упућени у парламент. Извор “Блица”
тврди да је Влада са законима очигледно пожурила, али се у томе још брже зауставила, јер је
схватила да могу бити донети најраније у марту.
- Влада зна да нам Светска банка неће одобрити кредит без ова два закона. Ова банка
истовремено чека оцену ММФ за реформе у Србији, а делегација овог фонда долази 26.
фебруара - каже наш саговорник.
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Илић: На Коридору 11 радници раде "на
црно" за велике фирме
Тањуг
Министар грађевине Велимир Илић изјавио је вечерас да ће држава спречити запошљавање
наших радника "на црно" и у земљи и у иностранству и поручио да радницима треба омогућити
да раде у здравим фирмама, које треба да имају квалитетан менаџмент.
- Јако је ружно да ти радници раде "на црно". Ево, на Коридору 11 они раде за велике фирме
које су узеле посао. Они раде "на црно", а те фирме им не плаћају по шест месеци, иако уредно
наплаћују послове као матична фирма која је узела послове, рекао је Илић за РТС.
Илић је јавно прозвао грађевинско предузеће "Планум", које је узело посао и аванс за радове, а
не плаћа кооперанте. "Планум" је био ангажован на изградњи Коридора 10, а тренутно ради и
на једној деоници Коридора 11.
Коментаришући случај злоупотребе и рад наших радника "на црно" у Сочију, Илић је рекао да
Министарство грађевине сарађује на том плану са Министарством рада у ангажовању и
обавештавању инспекцијских служби.
Одговарајући на питање да ли је сагласан са предлогом синдиката грађевине да се направи
регистар грађевинских фирми, у коме ће бити подаци ко је власник и колико радника
запошљава, Илић је рекао да најпре треба омогућити да се ликвидирају фирме које не могу да
се опораве.
- Потом треба створити услове за формирање нових грађевинских фирми које ће радити добро
и Закон о планирању и изградњи је све то предвидео – истакао је Илић, додајући да радницима
треба омогућити да раде у здравим фирмама и те фирме треба да имају одличан менаџмент.
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Синдикалци са лидерима Смедерева траже
решење за Желвоз
Бета, Тањуг
Генерални директор Фабрике железничких возила Желвоз Зоран Јокић одбацио је данас
тврдње да је одговоран за непотпуну документацију потребну за спровођење социјалног
програма у фабрици чији радници данима штрајкују.
Став директора подржао је и председник Удружених синдиката Србије Слога Жељко
Веселиновић.
- Министарство привреде и министар (Саша) Радуловић, све чешће у јавности пласирају тезе о
неодговорности директора предузећа у реструктурању, њиховом избегавању да искажу личне
карте предузећа, а када треба да се суоче, Радуловић избегава сваку врсту дијалога и гази
сопствене принципе на које се позива - изјавио је Веселиновић.
Јокић је данас, са представницима пет репрезентативних синдиката фабрике, данас разговарао
са градоначелником Смедерева Јасном Аврамовић и председником градске Скупштине
Бранчетом Стојановићем.
Истовремено са њиховим уласком у салу за састанке четворо радника почело је штрајк глађу у
скупштинској сали.
Градоначелница Смедерева Јасна Аврамовић поновила је да градска управа није адреса која
може да реши проблем фабрике и проблем радника и подсетила да су штрајкачи поломили
гелендер на улазу у скуштину и оштетили врата када су упали у зграду.
- Показали сте чин вандализма и ломили општедруштвену имовину и то нека вам служи на
част. И тада сте били упозорени да општина није место где се могу решити ваши проблеми.
Ваш одговор је био да ћете присилом скренути пажњу на ваш проблем - рекла је
градоначелница.
Она је нагласила да радници имају права на синдикалну борбу за лична права и да им нико то
не може оспорити.
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Упад радника Желвоза у градску скупштину 15. јануара
Председник Скупштине града Бранче Стојановић обавестио је представнике пет синдиката и
директора фабрике да је државни секретар Радојко Србљановић поручио да радници прво
напусте скупштинску салу па да тек потом разговарају о својим правима и захтевима.
Око 400 незадовољних радника Желвоза провалило је 15. јануара у градску скупштину,
тражећи повезивање радног стажа, оверу здравствених књижица, покретање социјалног
програма и исплату заосталих зарада од маја прошле године.
Радници Желвоза су током протеста у марту 2012. спавали у скупштинској сали, а штрајковали
су и у фебруару 2011. када је већински власник Желвоза био румунски конзорцијум Грампет и
Ремар који је напустио фабрику крајем марта те године.
Румунски конзорцијум је ушао у Желвоз у лето 2008. у време када је синдикат организовао
штрајкове због приватизације. У то време Желвоз је имао 1.450 радника, сада око 800, од којих
је већина на принудним одморима, а тренутно протестује до 300 људи.
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Министарство апелује на раднике да прекину
протест
Министарство привреде данас је, поводом радикализације
штрајка у Желвозу, апеловало на раднике да прекину такав
вид протеста наводећи да постоје решења и за то и сва
остала
предузећа
у
процесу
реструктурирања.
Обезбеђена су средства из Транзиционог фонда за исплату
заосталих зарада, повезивање стажа и исплату отпремнина
за технолошки вишак запослених за сва 153 предузећа у
реструктурирању, речено је у Министарству привреде.
Међутим, за почетак функционисања тог Транзиционог
фонда потребно је да скупштина усвоји законе о
приватизацији, стечају, Агенцији за приватизацију и
Агенцији за осигурање и финансирање извоза.
Те законе влада је усвојила 30. децембра са закључком да
их по хитном поступку усвоји и Скупштина, али ванредна
седница скупштине на којој би се расправљало о тим
законима
још
није
заказана.
Са доношењем тог сета закона се касни, иако је
Министарство привреде законе припремило и упутило
влади почетком децембра, са циљем да се усвоје до краја
године. Том динамиком Министарство је планирало да
крене
са
исплатом
од
почетка
године.
Како је саопштило Министарство, једини начин решавања
нагомиланих проблема у предузећима у реструктурирању
јесте завршетак тог процеса, односно завршетак израде
личних карата, чишћење предузећа од дугова, конверзија
дуга у капитал, као и исплата социјалних програма кроз
транзициони фонд, после чега ће преко Фонда за развој
добити
обртна
средства
за
остваривање плана.
Та правила су иста за сва 153 предузећа у реструктуирању,
па и за Желвоз и изузетака неће бити, због чега апелујемо
на раднике да прекину такав вид протеста, навело је
министарство. (Тањуг)
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/436535/Radulovic-Ako-Vlada-zaustavi-reforme-nema-svrhe-da-u-njoj-ostanem

Радуловић: Ако Влада заустави реформе,
нема сврхе да у њој останем
С.Лакић
- Ако се зауставе реформе односно рад на реформским законима, нема сврхе да ја останем у
Влади, рекао је данас министар привреде Саша Радуловић.
Радуловић је изјавио је да уколико одмах не прођу системски закони, посебно закон о
приватизацији и стечају, то је сигуран знак да се одустало од реформи и да се иде на изборе.
- Уколико се усвоје закони, то је сигуран знак да се не иде на изборе, него да ће Влада Србије
урадити оно што је рекла, и спровести реформе у 2014. како би се створиле претпоставке за
привредни раст у 2015 - рекао је Радуловић новинарима након састанка са генералним
секретаром Међународне организације послодаваца Брентом Вилтоном и представницима
Уније послодаваца Србије.
На питање да ли се министар припрема за политичко ангажовање, Радуловић је одговорио:
- То није тема у овом тренутку. Сада су важне реформе. Ако оне не прођу, питање мог
политичког ангажовања је небитно рекао је Радуловић.
Радуловић је истакао да се повлачење Закона о раду и Закона о приватизацији и стечају може
интерпретирати као да су му премијер Ивица Дачић и Алексдандар Вучић окренули леђа.
Он је рекао да са реформама закона треба почети одмах, а не за месец, два како је најавио
Вучић.
Небојша Атанацковић, председник Уније послодаваца Србије додао је да се тих најављених
месец, два може пролонгирати и на пет, шест месеци.

10

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/436491/Radulovic-Reforme-blokiraju-politicari

Радуловић: Реформе блокирају политичари
Фонет
Министар привреде Саша Радуловић изјавио је да је нови Закон о приватизацији, измене
Закона о стечају и још два пратећа закона, Влада утврдила 30. децембра, али још се чека да
Влада предложи заказивање седнице Скупштине, и додаје да то треба гледати у контексту
политичке воље за спровођење реформи и у контексту избора о којима се говори.
Од доношења тих закона зависи судбина свих реформи у Србији, рекао је Радуловић за Данас и
додао да ако се њихово усвајање одложи, биће то поуздан сигнал да се од реформи одустало.
Политичари морају, упозорава министар, да науче да не могу да раде само популарне ствари и
да у исто време причају о реформама: "Мора некада нешто и стварно да се уради. Доста је
било!"
"Нама су потребне дубоке реформе. Ми имамо систем са огромним бројем паразита који живе
на леђима друштва и који су толико порасли да једу здраво ткиво и ми као друштво пропадамо.
Те паразите реформе погађају и то је разлог за оволико велики отпор", напоменуо је
Радуловић.
Према његовим речима, држава је парама пореских обвезника помагала несавесним
власницима који су презадужили фирме из приватизације, док је СИЕПА давала подстицаје
који су потпуно неразуман систем економског развоја.
"Треба да научимо да нема бесплатног ручка. Кад неком дате један динар, неком сте морали да
га узмете. Где држава треба да даје новац? На систем социјалне заштите, полицију, судство и
прављење система где привреда може да функционише. Овако, док смо куповали радна места
на туце, губили смо их на хиљаде", навео је Радуловић.
Није посао министра ни да отвара радна места нити да вуче инвеститоре за рукав, подсећа
Радуловић и наводи да то мора да ради руководство фирме и институције које су основане за
тај посао, као што је СИЕПА. Посао Министарства је да створи правни оквир, да уреди
институције да независно раде свој посао и да надзире тај систем.
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Прошле године Влада је одбила предложену пореску реформу, а Радуловић сматра да и сада
има нових момената због којег би се Влада предомислила.
"Од октобра до данас имали смо даљи пад пореских прихода који се наставља из месеца у
месец", рекао је министар привреде и додао да су настављени разговори и са Међународним
монетарним фондом и Светском банком и ЕБРД и да се економисти углавном слажу да је
потребно смањење намета на рад.
"Али ми смо земља која је годинама градила лош кредибилитет. Односно оно што смо рекли да
ћемо да урадимо нисмо урадили. Прошле године смо имали велики проблем - промашили смо
буџет. А после смо промашили и ребаланс. То не може тако", оценио је Радуловић.
Морате да будете у стању, додао је, да планирате како треба и да испоштујете то што сте
планирали, јер се тиме гради кредибилитет.
Према његовом мишљењу и сада постоји могућност да се промаши буџет.
"Ако не остваримо додатне мере, мислим да ће се довести у питање оно што смо планирали.
Мерићемо, тек је први месец кренуо и видећемо на крају јануара како ће се ствари одвијати",
рекао је Радуловић.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radulovic_izaziva_vrh_vlade.4.html?news_id=274911

Министар привреде није задовољан односом према кључним законима

Радуловић изазива врх Владе
АУТОР: ЕКОНОМСКА РУБРИКА ДАНАСА
Београд - Уколико Влада Србије у овом тренутку одустане од реформи, ја немам шта да тражим
у таквој влади. У њу сам ушао јер сам дубоко уверен да су промене нужне одмах, а не за два, три
месеца. Не желим да верујем да смо кренули у ове реформе само ради маркетинга. Желим да
верујем да смо заиста озбиљно кренули у реформе - рекао је министар привреде Саша
Радуловић у разговору са новинарима Економске рубрике Данаса.
Он је нагласио да се сада чују и гласови да из процедуре треба повући већ усвојене предлоге
закона о приватизацији и о стечају, па би укупна ситуација могла да се протумачи да се партије
припремају за изборе и да се одустаје од реформи које су обећали.
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Он је истакао да домаћим политичарима мало значи подршка међународних финансијских
институција реформама које је најавило Министарство привреде, јер оне задиру у статус
привилегованих категорија запослених из којих се црпу гласови.
- Суштина реформи јесте да држава изгради јаке, самосталне институције које раде свој посао,
да уреди систем јаке социјалне заштите, а да привреду ослободи стега и направи такав порески
систем који стимулише запошљавање и раст производње. Један од првих корака на том путу
јесте смањење доприноса на терет послодавца, чиме би се директно смањили трошкови рада.
Мислим да би, уместо субвенција појединим пробраним фирмама, како је то функционисало до
сада, ово био најбољи систем подстицаја за сва предузећа, посебно за она која производе и
извозе. На другој страни, прогресивном стопом више бисмо оптеретили високе зараде, тако да
би око 70 одсто радника могло да рачуна на веће плате, а увећане би биле и шансе за отварање
нових радних места - каже министар привреде и додаје да би у тако прекомпонованом
пореском систему добили веће приходе од пореза на доходак грађана, а мање приходе од
доприноса.
Радуловић објашњава да би у таквом моделу „лошије“ прошли послодавци који запошљавају
мали број радника а имају велику имовину и високе профите, јер би ту захватања била већа, па
претпоставља да и из тих кругова долазе отпори. Он каже да је садашња структура фискалних
прихода изразито неповољна, јер у њој доминира прилив од доприноса, што је дестимулативно
за послодавце који желе да производе и потребни су им радници.
- Целокупна реформа иде на то да запошљавање постане јефтино. Треба погледати структуру
пореских прихода - имате намет на рад, порез на потрошњу (ПДВ, акцизе и царине), имате
порезе на имовину и на добит корпорација. Ако садашњи терет са леђа запослених и грађана
пребаците на богатије слојеве, на профит и на привреду, али са другом структуром, онда се
стимулише запошљавање. Ви практично смањујете све трошкове који претходе стварању
профита и тек тај сегмент опорезујете. Такво прекомпоновање мора да прати и реформа
здравственог система, пензионог и наравно реформа државне администрације - објашњава
Радуловић.
Наш саговорник каже да концепт измена у здравственом и пензионом систему није још
дефинисан, али да је на ту тему разговарано у ресорним министарствима. Основу предлога
Министарства привреде чини став да се у стечена права, на пример у пензионом систему, не
дира.
- Онај ко је већ у пензији никакву промену не може да претрпи, зато што они не могу ништа да
ураде сада да промене своје стање, било би неодговорно на било који начин мењати њихов
положај. То важи и за сада запослене, права која су стекли до сада неће бити мењана за део
стажа до усвајања реформских закона, за други део до пензије примењивао би се обрачун који
буде утврђен законом и који ће пре свега зависити од тога колико је запослени сам издвајао
мимо обавезног минималног износа, за други стуб приватног осигурања - каже министар.
Он истиче да свако ко је радио и издвајао доприносе мора да има веће приходе у старости од
оних који то нису чинили, али да као хумано друштво и за те категорије становништва,
социјално угрожене који су прешли 65 година старости, мора да се обезбеде месечна примања
довољна за преживљавање.
- То није 200 евра, рачунице су различите, разни модели у разним земљама, али је такав систем
део пакета универзалне социјалне заштите, за који сматрамо да треба да постоји у Србији. По
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њему свака породица која је социјално угрожена, без подношења 50 папира и 100.000 доказа,
мора да добије социјалну помоћ. И да она буде отприлике 15.000 динара по породици, плус
5.000 по члану домаћинства, тако да за трочлану породицу буде неких 25.000 и да у оквиру
тога заштитимо социјално угрожене. Али то су оквирне рачунице које би у сваком случају
зависиле од степена и резултата извршених реформи - нагласио је Радуловић.
Према његовим речима, промене би претрпео и здравствени систем, који више не би био
финансиран из доприноса, већ из осталих пореских прихода.
- За здравство се издваја око две милијарде евра и са становишта корисника, потпуно је
неважно да ли се оне обезбеђују из доприноса или из неког другог државног прихода. Оно што
јесте, међутим, битно за грађене, то је да ли држава поштује уставну категорију да сви имају
право на здравствену заштиту. Ми сада имамо систем да се она не обезбеђује радницима
којима послодавци не уплаћују доприносе и мислим да тиме кршимо Устав - закључује наш
саговорник.
Још једном о пензијама
У разговору са новинарима Данаса Саша Радуловић је потврдио да у претходно објављеном
тексту о пензионој реформи коју предлаже Министарство привреде није било толико погрешно
интерпретираних изјава, „већ је проблем наслов који је читаоце и остале одвукао на погрешну
страну“, али пре свега оне који сам текст нису ни прочитали, закључено је. „Мислим да постоји
велика жеља, потреба дискредитације, да се свака ствар користи како би се направила слика
како се не зна шта се ради, шта се прича, лете идеје на све стране да нема конзистентне
политике“, објаснио је министар привреде.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/reprezentativna_samo_dva_sindikata.4.html?news_id=274909

Представници радника избегавају да потврде број чланова које окупљају, тврди Дарко
Маринковић

Репрезентативна само два синдиката
Савез самосталних синдиката Србије и Конфедерација слободних синдиката једини би требало
да буду чланови СЕС-а
АУТОР: Р. ЋИРКОВИЋ
Београд - Међу синдикалним централама на нивоу Србије репрезентативни су само Савез
самосталних синдиката Србије и Конфедерација слободних синдиката, а међу удружењима
послодаваца није репрезентативно ниједно, тврди Дарко Маринковић са Мегатренд
универзитета, потврђени познавалац синдикалне сцене у Србији.
„УГС Независност, рецимо, није репрезентативна, а Унија послодаваца, они никада нису били
репрезентативни“, тврди Маринковић и додаје да у том смислу министар привреде Саша
Радуловић у много чему има право.
„По правилима која су сада важећа, али која нису добра и треба да се промене, једино су Савез
самосталних синдиката Србије и Конфедерација слободних синдиката репрезентативни, али
Конфедерација није представљена у Социјално-економском савету јер ова два сада
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репрезентативна синдиката бране своју сада привилеговану позицију и одбијају да виде да се
променила и структура привреде, и структура радне снаге и да је логично да се на нови начин
приђе утврђивању репрезентативности“, каже Маринковић. Кад је ситуација већ таква, он
сматра да би Савез самосталних синдиката Србије, који јесте репрезентативан, и УГС
„Независност“, која није репрезентативна, морали на седнице Социјално-економског савета,
чији су чланови, сами да позову представнике и осталих релевантних синдиката да учествују у
расправи, али без права да учествују у одлучивању како је то практиковао Социјалноекономски савет Војводине.
„Док се правила не промене“, каже Маринковић.
Питање репрезентативности синдикалних централа и удружења послодаваца камен је смутње
и у Србији и у окружењу већ дужи низ година. Прошле је недеље, на пример, Влада Хрватске
усвојила и Сабору упутила нови закон о репрезентативности, на шта је пет синдикалних
централа одговорило подношењем иницијативе Уставном суду Хрватске за оцену уставности.
Питање улоге политике у синдикалном и послодавачком организовању посебно је
компликовано, пошто би то организовање у ствари законом требало заштитити од сваког
утицаја политике.
Дарко Маринковић тако тврди да је забуну око броја регистрованих синдиката и, по његовом
мишљењу, манипулисање тим бројем (24.000 организација синдиката по предузећима)
изазвао Правилник о упису синдиката у регистар код Министарства рада. Сем што сматра да би
било логичније да се синдикати региструју у Агенцији за привредне регистре, Маринковић
тврди да тај правилник „предвиђа да сваки синдикат мора да има свој жиро рачун и својство
правног лица, што је кршење Конвенције 87 Међународне организације рада која изричито
гарантује слободу организовања и изричито у члану 2 забрањује послодавцима и државним
властима да се мешају у унутрашњу организацију синдиката“.
Чињеница да у оригиналном приватном сектору синдикати уопште и не постоје, и зашто не
постоје, посебно је питање, коме ће бити посвећен посебан текст.
Ђорђевић: Само ЕПС има 44.895 чланова синдиката
„Ви знате да је синдикат ЕПС-а, на челу са мном, био оснивач Конфедерације слободних
синдиката Србије, чији сам први председник био 2005. године. У овом тренутку ја сам
председник 44.895 чланова синдиката у ЕПС-у, са уредним приступницама које имам код себе
у канцеларији у Улици царице Милице у Београду. Можете да дођете и сликате, ено их стоје на
столу“, каже за Данас Милан Ђорђевић, председник синдиката ЕПС-а и позива председника
УГС „Независност“, „који једини 2010. године није дошао да докаже репрезентативност“, да
дође и сам се у број тих приступница увери.
„А сад је Ивица Дачић, који је премијер ове земље и председник Социјално-економског савета,
пре десетак дана изјавио да има тамо нека Конфедерација, али знате, сумњива ми је њихова
репрезентативност: А ја тврдим да Бранислав Чанак нема укупно чланова колико има само
ЕПС“, каже Ђорђевић.
Чанак: Моја је привилегија што сам се 16 година вуцарао по судовима
Бранислав Чанак, председник УГС „Независност“, тврди да се његов синдикат последњих 10-15
година борио за голи опстанак као што се и данас бори. „Моја привилегија је била да сам
избачен с посла зато што сам председник синдиката и 16 година сам се вуцарао по судовима
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док нисам доказао да имам право да будем председник синдиката. Ето, 16 година сам провео на
суду. Је ли то привилегија? Ја 16 година нисам примао плату. Је ли то привилегија? Само
битанге могу да кажу да је то привилегија. Исто је било: и моја организација и ја“, каже Чанак
за Данас. Њему је посебно важно питање плаћања синдикалне кирије. „Плаћамо ужасну
кирију. Колику други плаћају кирију? Ево привилегија: 11.000 евра месечно плаћамо овој
држави. Је ли то привилегија? То нема нигде на свету. Питајте друге колико плаћају. И нека
покажу рачуне“, каже Чанак.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/posao-ceka-jos-199700-vojvodjana

Посао чека још 199.700 Војвођана
– У Војводини је, на евиденцији филијала Националне службе за запошљавање
последњег дана прошле године било регистровано 199.770 незапослених, што је
1.186 мање него истог дана 2012. године – рекао је на конференцији за новинаре
директор Покрајинске службе за запошљавање
Небојша Кукић. – Истовремено, у Србији је последњег дана 2013. године било 769.546
незапослених људи, односно око 8.000 више него истог дана 2012. године.
Он је указао на то да на посао у Војводини чека потпуно исти број жена и мушкараца – 99.955,
док на нивоу целе Србије на посао чека 393.500 жена, односно 51,1 одсто укупног броја
незапослених. По његовим речима, током прошле године посао преко војвођанских филијала
НСЗ-а добило је 56.575 особа, док су послодавци у истом периоду исказали потребу да запосле
11.378 радника.
– Подаци показују да је на крају децембра прошле године највеће учешће у укупном броју
незапослених било у Јужнобачком округу, а најмање у Јужнобанатском округу. Најмања
незапосленост је у општинама Бачки Петровац, Нови Сад, Суботица, Зрењанин и Стара Пазова,
док је највећа забележена у општинама Бела Црква, Мали Иђош, Ириг, Нова Црња, Опово,
Сремски Карловци и Србобран – рекао је Кукић.
Говорећи о старосној структури незапослених, Кукић је рекао да је на евиденцији војвођанских
филијала 54.170 особа, или 27,1 одсто укупног броја незапослених, старо од 15 до 29 година,
што је 839 људи, односно 1,5 одсто мање него последњег дана 2012. године, док је старијих од
50 година готово 51.000, што захвата 25,5 одсто од укупног броја незапослених у Војводини.
Кукић је најавио да ће се наставити спровођење свих мера које доприносе повећању
запошљавања, а које се одвијају преко НСЗ-а, али и кроз сарадњу са Секретаријатом за
привреду, запошљавање и равноправност полова те локалним самоуправама. Тако је прошле
године, захваљујући тим мерама, у Војводини запослена и ангажована 6.761 особа, рекао је
Кукић. Директор ПСЗ-а је нагласио да је прошле године организовано неколико сајмова
запошљавања, на којима је учествовало готово 19.000 незапослених и 523 послодавца.
Захваљујући тим сајмовима, посао је добила 1.067 особа, а ођек је много бољи јер је шест
месеци након сајма посао добило 3.885 људи.
Д. Млађеновић
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Тражена занимања
– Тешко је рећи који су стручни профили најтраженији, а којих има довољно, али међу
струкама које обезбеђују краће чекање на посао су – геронто-домаћин, касир, администратор
осигурања, наставник немачког језика, дипломирани социјални радник, доктори специјалисти
медицине, микробиолози – каже Небојша Кукић. – Наравно, далеко је више занимања која,
слободно се може рећи, обезбеђују дугогодишње чекање на посао: неквалификовани радници,
ауто-механичари, бравари, металостругари, грађевински, економски, пољопривредни
техничари, матуранти гиманзије, дипломирани правници, економисти, стоматолози...
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sutra-jednosatni-strajk-upozorenja

Сутра једносатни штрајк упозорења
Представници Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских
синдиката Независност организоваће сутра једносатни штрајк упозорења да би
изразили незадовољство предложеним изменама и допунама Закона о раду.
Штрајк ће се, како се наводи у саопштењу организатора, спроводити на радним местима у
предузећима и установама широм Србије у периоду од од 11 до 12 сати.
Синдикати су тај штрајк најавили још пре десетак дана, када су затражили повлачење закона о
раду на дораду, и повлачење из скупштинске процедуре закона о приватизацији и стечају, као
и смену министра привреде Саше Радуловић.
Први потпредседник Владе Републике Србије Александар Вучић је, почетком недеље, након
седнице Социјално-економског савета, објаснио да нацрт измена Закона о раду није био ни у
владиној, а камоли у скупшинској процедури и да ће се у наредних месец, два или три
настојати да се донесе добар закон који ће омогућити лакше пословање послодавцима и
нормалан положај радника.
Синдикати ипак нису одустали од најављеног штрајка упозорења, као ни од протеста
представника предузећа у реструктурирању, које су најавили за 24. јануар.
Председник УГС Независност Бранислав Чанак изјавио је да ће синдикати преговарати о
Закону о раду искључиво са ресорним Министарством рада, а не са Министарством привреде.
"Наше ресорно Министарство за рад, мора да обавља ове послове, а оно је отишло у добоку
илегалу, и препустило свој кључни закон другом министарству. Ми нећемо да преговарамо са
Министарством за привреду о Закону о раду", истакао је Чанак.
Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић изразио је
очекивање да ће се у дијалогу око измена закона о раду пронаћи компромисно решење између
представника синдиката, послодаваца и државе.
Како је рекао, синдикати не одустају од једносатне обуставе рада 23. јануара, "јер је он сада
штрајк упозорења да се ситуације попут ове око измена закона о раду, не понове".
Синдикат лекара и фармацеута Србије саопштио је да ће се придружити штрајку упозорења и
најавио обуставу рада у свим здравственим установама у којима имају чланство од 11 до 12 сати.
Синдикат медицинских сестара и техничара у Клиничком центру Србије такође је обавестио да
ће у том времену ступити у штрајк и организовати скуп на хелиодрому, где ће се запосленима
обратити синдикални представници.
Једносатном штрајку ће се, како је најављено, прикључити и чланови Синдиката српске
полиције (ССП) .

17

Главни повод за организовање штрајка упозорења је солидаран став са другим синдикатима о
повлачењу предложеног Закона о раду, међутим ССП у штрајк превасходно улази због
проблема запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, пише у
саопштењу тог синдиката.
Представници ССП траже да се под хитно реше питања која се односе на проблеме законитог и
трајног решење статуса полицајаца из АП Косово и Метохија, односно омогућавање наставка
рада заинтересованима у полицији Републике Србије, закониту исплату Социјалне помоћи у
висини десет хиљада динара која ће се имплементирати у плату, редовну исплату накнаде за
путовање, исплату јубиларних награда за 2014. годину, хитну набавку униформе и опреме за
рад.
Једносатном штрајку упозорења прикључиће се и Синдикат радника у просвети који су
планирали да се у периоду од 11 до 12 сати не одржи један школски час.
Председник Савеза самосталних синдиката у Нишу Миодраг Ранђеловић и регионални
повереник УГС "Независност" Братислав Ценић најавили су да ће сутра у том граду бити
одржан штрајка упозорења, а дан касније и протест радника предузећа у реструктурирању.
Председник Савеза самосталних синдиката Новог Сада Владимир Гвозденовић такође је
најавио штрајк упозорења у свим градовима Србије.
На питање зашто се организује штрајк ако су закони због којих се организује повучени из
процедуре, он је казао да синдикати чекају званичан став Владе.
(Танјуг)

РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/strajk-upozorenja-zbog-zakona-o-radu_455475.html

Штрајк упозорења због Закона о раду
БЕОГРАД
Представници Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских
синдиката Независност организоваће данас једносатни штрајк упозорења да би
изразили незадовољство предложеним изменама и допунама Закона о раду.
Штрајк ће се, како се наводи у саопштењу организатора, спроводити на радним местима у
предузећима и установама широм Србије у периоду од 11 до 12 сати.
Синдикати су тај штрајк најавили још пре десетак дана, када су затражили повлачење закона о
раду на дораду, и повлачење из скупштинске процедуре закона о приватизацији и стечају, као
и смену министра привреде Саше Радуловић.
Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић је, почетком недеље, након седнице
Социјално-економског савета, објаснио да нацрт измена Закона о раду није био ни у владиној, а
камоли у скупштинској процедури и да ће се у наредних месец, два или три настојати да се
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донесе добар закон који ће омогућити лакше пословање послодавцима и нормалан положај
радника.
Синдикати ипак нису одустали од најављеног штрајка упозорења, као ни од протеста
представника предузећа у реструктурирању, које су најавили за 24. јануар.
Председник УГС Независност Бранислав Чанак изјавио је да ће синдикати преговарати о
Закону о раду искључиво са ресорним Министарством рада, а не са Министарством привреде.
"Наше ресорно Министарство за рад, мора да обавља ове послове, а оно је отишло у добоку
илегалу, и препустило свој кључни закон другом министарству. Ми нећемо да преговарамо са
Министарством за привреду о Закону о раду", истакао је Чанак.
Председник Савеза самосталних синдиката Србије (ШШ) Љубисав Орбовић изразио је
очекивање да ће се у дијалогу око измена закона о раду пронаћи компромисно решење између
представника синдиката, послодаваца и државе.
Како је рекао, синдикати не одустају од једносатне обуставе рада 23. јануара, "јер је он сада
штрајк упозорења да се ситуације попут ове око измена закона о раду, не понове".
Синдикат лекара и фармацеута Србије саопштио је да ће се придружити штрајку упозорења и
најавио обуставу рада у свим здравственим установама у којима имају чланство од 11 до 12 сати.
Синдикат медицинских сестара и техничара у Клиничком центру Србије такође је обавестио да
ће у том времену ступити у штрајк и организовати скуп на хелиодрому, где ће се запосленима
обратити синдикални представници.
Једносатном штрајку ће се, како је најављено, прикључити и чланови Синдиката српске
полиције (С СП) .
Главни повод за организовање штрајка упозорења је солидаран став са другим синдикатима о
повлачењу предложеног Закона о раду.
Међутим, С СП у штрајк превасходно улази због проблема запослених у Министарству
унутрашњих послова Републике Србије, пише у саопштењу тог синдиката.
Једносатном штрајку упозорења прикључиће се и Синдикат радника у просвети који су
планирали да се у периоду од 11 до 12 сати не одржи један школски час.
Председник Савеза самосталних синдиката у Нишу Миодраг Ранђеловић и регионални
повереник УГС "Независност" Братислав Ценић најавили су да ће сутра у том граду бити
одржан штрајка упозорења, а дан касније и протест радника предузећа у реструктурирању.
Председник Савеза самосталних синдиката Новог Сада Владимир Гвозденовић такође је
најавио штрајк упозорења у свим градовима Србије.
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И Самостални синдикат ГСП-а Београда најавио је да ће се придружити једносатном штрајку
упозорења у својим просторијама, јер не одустају од захтева за смену министра Радуловића, као
и због сумње да им држава спрема сличан предлог закона о раду "само да би узела предах због
предстојећих избора да се не би узбунили гласачи".
Синдикати ГСП-а поручују да "неће да буду крпе којима ће страни капитал да брише под... зато
што такви закони нису у ЕУ".
Синдикат новинара Србије, Крагујевачка иницијатива и Коалиција запослених у медијима
подржавају оправдане захтеве Савеза самосталног синдиката и УГС „ Независност" да се из
процедуре повуку Закон о раду, Закон о приватизацији и Закон о изменама и допунама Закона
о стечају.
Ове медијске организације такође су позвале своје чланство да сутра подрже и учествују у
једносатном штрајку упозорења.
Учешће у протесту су најавили и Уједињени синдикати Србије, који су позвали своје чланство
да се придружи протесту због великог значаја закона о раду, "јер сви морају стати у једну
колону у одбрани права запослених".
"Треба показати економским дилетантима, профитерима и незналицама да радници нису
вишак и трошак, већ градитељи и ствараоци добара и профита", поручили су Уједињени
синдикати Србије.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=01&dd=22&nav_id=803299

Једносатни штрајк упозорења
ИЗВОР: ТАЊУГ
Београд -- Представници Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених
гранских синдиката Независност организоваће у четвртак једносатни штрајк
упозорења.
Они тиме желе да изразе незадовољство предложеним изменама и допунама Закона о раду.
Штрајк ће се, како се наводи у саопштењу организатора, спроводити на радним местима у
предузећима и установама широм Србије у периоду од од 11 до 12 сати.
Синдикати су тај штрајк најавили још пре десетак дана, када су затражили повлачење Закона о
раду на дораду, и повлачење из скупштинске процедуре закона о приватизацији и стечају, као
и смену министра привреде Саше Радуловић.
20

Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић је, почетком недеље, након седнице
Социјално-економског савета, објаснио да нацрт измена Закона о раду није био ни у владиној, а
камоли у скупшинској процедури и да ће се у наредних месец, два или три настојати да се
донесе добар закон који ће омогућити лакше пословање послодавцима и нормалан положај
радника.
Синдикати ипак нису одустали од најављеног штрајка упозорења, као ни од протеста
представника предузећа у реструктурирању, које су најавили за 24. јануар.
Председник УГС Независност Бранислав Чанак изјавио је да ће синдикати преговарати о
Закону о раду искључиво са ресорним Министарством рада, а не са Министарством привреде.
"Наше ресорно Министарство за рад, мора да обавља ове послове, а оно је отишло у добоку
илегалу, и препустило свој кључни закон другом министарству. Ми нећемо да преговарамо
са Министарством за привреду о Закону о раду", истакао је Чанак.
Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић изразио је
очекивање да ће се у дијалогу око измена закона о раду пронаћи компромисно решење између
представника синдиката, послодаваца и државе.
Како је рекао, синдикати не одустају од једносатне обуставе рада 23. јануара, "јер је он сада
штрајк упозорења да се ситуације попут ове око измена закона о раду, не понове".
Синдикат лекара и фармацеута Србије саопштио је да ће се придружити штрајку упозорења и
најавио обуставу рада у свим здравственим установама у којима имају чланство од 11 до 12
сати.
Синдикат медицинских сестара и техничара у Клиничком центру Србије такође је обавестио да
ће у том времену ступити у штрајк и организовати скуп на хелиодрому, где ће се запосленима
обратити синдикални представници.
Једносатном штрајку ће се, како је најављено, прикључити и чланови Синдиката српске
полиције (ССП) .
Главни повод за организовање штрајка упозорења је солидаран став са другим синдикатима о
повлачењу предложеног Закона о раду.
Међутим, ССП у штрајк превасходно улази због проблема запослених у Министарству
унутрашњих послова Републике Србије, пише у саопштењу тог синдиката.
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Једносатном штрајку упозорења прикључиће се и Синдикат радника у просвети који су
планирали да се у периоду од 11 до 12 сати не одржи један школски час.
Председник Савеза самосталних синдиката у Нишу Миодраг Ранђеловић и регионални
повереник УГС "Независност" Братислав Ценић најавили су да ће сутра у том граду бити
одржан штрајка упозорења, а дан касније и протест радника предузећа у реструктурирању.
Председник Савеза самосталних синдиката Новог Сада Владимир Гвозденовић такође је
најавио штрајк упозорења у свим градовима Србије.
И Самостални синдикат ГСП-а Београда најавио је да ће се придружити једносатном штрајку
упозорења у својим просторијама, јер не одустају од захтева за смену министра Радуловића, као
и због сумње да им држава спрема сличан предлог закона о раду "само да би узела предах због
предстојећих избора да се не би узбунили гласачи".
Синдикати ГСП-а поручују да "неће да буду крпе којима ће страни капитал да брише под... зато
што такви закони нису у ЕУ".
Синдикат новинара Србије, Крагујевачка иницијатива и Коалиција запослених у медијима
подржавају оправдане захтеве Савеза самосталног синдиката и УГС „Независност" да се из
процедуре повуку Закон о раду, Закон о приватизацији и Закон о изменама и допунама Закона
о стечају.
Ове медијске организације такође су позвале своје чланство да сутра подрже и учествују у
једносатном штајку упозорења.
Учешће у протесту су најавили и Уједињени синдикати Србије, који су позвали своје чланство
да се придружи протесту због великог значаја закона о раду, "јер сви морају стати у једну
колону у одбрани права запослених".
"Треба показати економским дилетантима, профитерима и незналицама да радници нису
вишак и трошак, већ градитељи и ствараоци добара и профита", поручили су Уједињени
синдикати Србије.
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http://www.pravda.rs/2014/01/22/strajk-upozorenja-sutra-sirom-srbije/

Штрајк упозорења сутра широм Србије
НОВИ САД – Председник Савеза самосталних синдиката Новог Сада Владимир
Гвозденовић најавио је да ће сутра, између 11 и 12 сати, у свим градовима Србије
бити одржани једносатни штрајк упозорења који заједнички организују Савез
самосталних синдиката и УГС „Независност“.
Он је на конференцији за новинаре казао да ће штрајк упозорења бити одржан иако су три
системска закона, због којих се и организује штрајк, повучена из процедуре.
- Прекосутра, 24. јануара, у Београду ће бити организован велики протест фирми у
реструктуирању којим ће штрајкачи подсетити министра привреде (Сашу) Радуловића, чију су
оставку тражили, на његово обећање да ће сам поднети оставку уколико закони о раду не
прођу, рекао је Гвозденовић.
На питање да објасни због чега се организују штрајкови ако су закони због којих се организују
повучени из процедуре, Гвозденовић је казао да синдикалци траже званичан став Владе Србије
поводом тих закона.
- Колегијум Социјално-економског савета, чијој седници је, поред сталних чланова и
председника, премијера Ивице Дачића, присуствовао и први потпредседник владе Александар
Вучић, донео је одлуку о повлачењу поменутих закона, али не постоји званичан став владе по
том питању, казао је Гвозденовић.
Он је рекао да синдикалци захтевају да о Закону о раду преговара Министарство рада „што му
је и посао“, а не Министарство привреде – што је био случај са повученим законом, и додао да
се нада да се „никада више неће одлучивати о нама без нас“".
- Непознато је ко ће учествовати у радној групи за израду закона, нити шта је полазна оцена за
разговоре – да ли је стари закон, да ли је овај чији смо нацрт видели и који је повучен, са којим
се никако не слажемо и који је толико накарадан да га је немогуће исправити, или ће се
једноставно кренути од белог папира, рекао је Гвозденовић.
По његовим речима, средином фебруара очекује се седница Социјално – економског савета
после које би, како је рекао, требало много тога да буде јасније.Извор: Танјуг
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http://www.pravda.rs/2014/01/22/neki-reformski-zakoni-nisu-u-skladu-sa-evropskim-standardima/

Неки реформски закони нису у складу са
европским стандардима
БЕОГРАД – Председник Уједињених гранских синдиката Независност Бранислав
Чанак оценио је да изјава министра привреде Саше Радуловића да одлагање сета
реформских закона може да значи да нема политичке воље за реформама, може
да буде условљена или расписивањем ванредних парламентарних избора или
нечијом проценом да овај сет закона није у складу са стандардима Европске уније.
Радуловић је рекао да уколико дође до одлагања сета реформских закона то може да буде
сигнал да се од реформи одустало, да партије блокирају реформу и да за њу не постоји
политичка воља.
Чанак је у изјави за Тањуг рекао за такав став министра постоје два могућа разлога.
Један је чињеница да још увек није донета дефинитивна одлука да ли ће парламентарних
избора бити, а други политички разлог је везан за придруживање Србије ЕУ.
- Вероватно је неко био свестан да, док смо истовремено сели на тај колосек, ми правимо законе
који нису баш по стандардима који важе на том колосеку, рекао је Чанак.
Он је рекао да су синдикати легитимне и легалне интересне групе, и да им је то загрантовано
Уставом.
Чанак је нагласио да преговори о Закону о раду још нису заказани и да ће УГС Независност и
Савез самосталних синдиката Србије, сутра организовати, раније заказани штрајк упозорења
који ће трајати један сат у целој Србији у свим секторима.
Он је нагласио да ће синдикати преговарати о Закону о раду искључиво са ресорним
МИнистарством рада, а не са Министарством привреде.
- Наше ресорно Министарство за рад, мора да обавља ове послове, а оно је отишло у добоку
илегалу, и препустило свој кључни закон другом министарству. Ми нећемо да преговарамо са
Министарством за привреду о Закону о раду, истакао је Чанак.
Министар привреде Саша Радуловић рекао је да од сета реформских закона у које спадају нови
закон о приватизацији, измене Закона о стечају и још два пратећа закона зависи судбина свих
реформи у Србији, али да ће ако се њихово усвајање одложи то бити поуздан сигнал да се од
реформи одустало и да за њих не постоји политичка воља.
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Он је истакао да се на питању проласка тих закона и закона о раду ломе реформе у Србији и да
ће се по томе видети да ли постоји политичка воља да се развласте политичке странке и да
коначно институције система добију да раде свој посао без таквих утицаја.
Извор: Тањуг

СТУДИО Б
http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=97153

Медијска удружења подржавају штрајк
упозорења
Извор : Студио Б
Ове медијске организације подржавају захтев Синдиката да се Влада званично
изјасни о поменутим законима.
Синдикат новинара Србије, Крагујевачка иницијатива и Коалиција запослених у медијима
подржавају захтеве Савеза самосталног синдиката и УГС „Независност" да се из процедуре
повуку Закон о раду, Закон о приватизацији и Закон о изменама и допунама Закона о стечају.
Ове медијске организације подржавају захтев Синдиката да се Влада званично изјасни о
поменутим законима.
УГС „Независност" и Самостални синдикат Србије организују данас на нивоу целе Србије
једночасовни штрајк упозорења између 11 и 12 сати.
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