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Састанак Радне групе за измене Закона о
раду
Бета
Радна група за измене Закона о раду започеће рад како би нацрт тог докмента завршила у што
краћем року, најавило је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Србије.
Како је раније саопстило то министарство, чланови Радне групе су се на састанку у петак
сагласили да ће свакодневно радити на припреми Нацрта закона о раду и да ће га завршити у
што краћем року.
Члановима Радне групе је тада подељен текст радне верзије Нацрта закона који је припремило
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Шеф Преговарачког тима Уније послодаваца Србије за Закон о раду Небојша Милетић раније
је рекао агенцији Бета да је рок који је Влада Србије дала за завршетак нацрта измена Закона о
раду две седмице.
- Дат нам је рок од две седмице да се договоримо о изменама Закона о раду. Како нам је речено,
или ћемо се договорити или ћемо пустити да то Влада уради - рекао је он.
Милетић и додао да је цлановима Радне групе у петак подељен и текст радне верзије нацрта
Закона о раду који је припремило Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања.
Он је рекао да оцекује да ће Радна група у понедељак наставити разговоре тамо где су до сада у
прегорима стигли представници власти, послодаваца и синдиката.
Милетић је напоменуо да је на том састанку члановима Радне групе за Закон о раду подељено
решење Министарства рада о порширењу Радне групе цлановима из Привредне коморе Србије.
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- Сем тога, у радној групи је остало све мање, више исто, а социјани партнери имају по два
члана - рекао је шеф Преговарачког тима Уније послодаваца Србије Небојша Милетић.
Радну групи сачињавају представници Владе Србије, односно министарстава рада, финансија и
привреде, УПС-а, два репрезентативна синдиката - Савеза самосталних синдиката Србије и
Уједињених гранских синдиката “Независност” и, од петка, и Привредна комора Србије.

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:491139-Vranje-Zavarivac-na-putu-oporavka

Врање: „Заваривач“ на путу опоравка
Ј. С. - Д. И. К.
У врањској фирми не желе да одговарају на оптужбе које стижу из шабачког
"Галеба". Раскид уговора био једино решење нагомиланих проблема, који су
кулминирали штрајковима
У ВРАЊСКОМ "Заваривачу" нико не жели да коментарише оптужбе које стижу од некадашњег
власника, шабачког "Галеба". Сви се слажу да је раскид уговора био једино решење
нагомиланих проблема, који су кулминирали штрајковима запослених, у којима су захтевали
исплате заосталих зарада и повезивање радног стажа.
Генерални директор Драган Игић, каже за "Новости" да је он само заступник државног
капитала и да нико у "Заваривачу" не жели да одговара на оптужбе које долазе из "Галеба".
- Лично у том тренутку нисам био у "Заваривачу", именован сам за директора након што је
Агенција за приватизацију раскинула уговор - каже Игић за "Новости" и додаје да је држава та
која треба да изнесе релевантне чињенице.
Након раскида уговора о приватизацији страсти су смириле и 350 запослених се нада да ће
"Заваривач" поново стати на ноге у чему имају и безрезервну подршку локалне самоуправе.
Компанија "Галеб група" позвала је министра привреде Душана Вујовића и Владу Србије да
зауставе уништавање "Галеба", чиме је, како кажу, угрожен опстанак 500 радника и њихових
породица.
- Држава је "Галебу" 2009. године продала предузеће "Заваривач" у Врању, оно је било на путу
опоравка - наводи се у саопштењу "Галеб групе". Уговорени су послови у Румунији и Немачкој,
подигнут је кредит од Фонда за развој, испоручена неопходна опрема и делови и сировине из
програма "Галеба" у Шапцу, а онда је, уз разне закулисне радње, уследио раскид уговора о
купопродаји, уз незаконито проглашавање реструктурирања у "Заваривачу" и онемогућавање
наплате наших потраживања, наводи се даље у саопштењу "Галеб групе". Држава је, како
додају, узела назад у власништво "Заваривач", док су дугови, односно кредити које је потрошио
"Заваривач" - остали "Галебу".
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На посао иду са главом у торби
М. Љ. ПОПОВИЋ
Сваке године на десетине запослених изгуби живот на радном месту.
Најугроженији су грађевинци, а затим запослени у индустрији. Већина повреда
дешава се у првој смени
ОД почетка године на свом радном месту живот је оставило троје радника, њих двоје је
задобило повреде, које су се касније завршиле смртним исходом, а још 230 људи је на послу
тешко повређено. Већ по правилу, најчешћи број инцидената дешава се у сектору индустрије и
грађевинарства.
Случај од пре неколико дана, када је шест радника повређено у експлозији, на локацији где
„НИС Нафтагас“ врши истраживање тла близу Пожаревца, поново је довео у питање
безбедност грађана на њиховом радном месту. Мада се ситуација у последњих годину-две
поправља, подаци показују да радници у Србији још увек нису потпуно сигурни када крену на
посао.
- Током протекле године, на лицу места су погинула 24 радника, њих 11 је живот окончало због
повреда добијених на радном месту, док је 860 људи тешко повређено - каже Вера Божић
Трефалт, директорка Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике. - Највише инцидената има у грађевинарству, индустрији
и рударству, саобраћају, комуналним делатностима, рециклажи, као и пољопривреди и
шумарству.
У Инспекторату запажају да се већина повреди у првој смени, да је углавном реч о
мушкарцима, и то онима између 36 и 55 година старости, и најчешће са трећим или четвртим
степеном стручне спреме. У 65 одсто случајева реч је о повредама руке, шаке и прстију ноге.
Мада овогодишњи подаци дају нешто ведрију слику када је безбедност на раду у питању,
пракса је показала да се повреде на послу најчешће дешавају у септембу и октобру, па се не
треба превише радовати, наизглед, бољој статистици.
- Радници на градилиштима се убедљиво најчешће повређују и то на измаку сезоне, када их
савлада умор - додаје наша саговорница. - Зато, нажалост, још увек не смемо да тврдимо да
ћемо у овој години имати мањи број повреда и смртних случајева на раду.
„Кривци“ за угрожену безбедност радника у великој мери су непрописно монтиране скеле,
небезбедан рад на висини, неношење опреме за личну заштиту, рад у непрописно обезбеђеним
ископима, неоспособљеност радника...
У Министарству рада и социјалне политике, поред укорењених проблема који изазивају
несреће на послу, примећују и нови - рад на црно у време економске кризе. Идеја послодаваца
да остваре што већи профит тако што ће уштедети на пријављивању радника, куповини
шлемова и адекватних опасача, као и избегавање доношења акта о процени ризика... кошта их
заправо много више.
КОНТРОЛА
ИНСПЕКТОРАТ за рад је од почетка године извршио укупно 4.150 надзора, поднео 282 захтева
за покретање прекршајног поступка и шест кривичних пријава против одговорних за
безбедност и здравље на раду. Инспектори су донели и 1.117 решења о уклањању
неправилности, али и 102 о забрани рада поједних фирми.
НОВЧАНА ОДШТЕТА
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УПРКОС томе што се сваке године повреди око 20.000 радника, вештацима Фонда ПИО се јави
тек незнатан број оних који су се одважили да затраже новчано обештећење. Осим
симболичних износа, компликоване процедуре, строгог закона, у намери да добију новац
осујећује их и недостатак доказа да раде легално.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/penzije_jedan_od_sigurnijih_prihoda.4.html?news_id=281221

Банке све отвореније за потребе клијената у трећем добу

Пензије један од сигурнијих прихода
АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ
Београд - Пензије чине чак 35,8 одсто укупних примања домаћинстава у Србији, што потврђује
да старији суграђани у економском смислу значајан део популације - показало је управо
објављено истраживање банке Интеза и Ипсос стратеџик маркетинга.
„У Србији је значајно нижи однос броја запослених према броју пензионера у укупном
становништву, што практично значи да пензије чине изузетно значајан део укупних прихода
домаћинстава. Просечна пензија у Србији тренутно је 221,28 евра и нешто је виша од просека
већине земаља у региону као што су Босна и Херцеговина, Бугарска и Румунија где је овај износ
мањи од 200 евра, док једино пензионери у Хрватској имају нешто боља примања која у
просеку износе 339 евра“, наводи се у истраживању.
Према уделу популације од преко 60 година у укупном броју становника, Србија је са 24,7 одсто
на нивоу осталих земаља у региону и ЕУ где се ове бројке крећу од 20,3 до 26,4 одсто. Али, по
значају пензионера у издржавању млађих чланова домаћинства или читаве фамилије, па тако
и у генерисању укупне потрошње, Србија је ипак специфична. „Као доказ за ово је довољно
само погледати податак који каже да је број пензионера већи од броја запослених. У све ово
могу се додати шпекулације о приливу пензија из иностранства суграђанима који су радили
ван земље, а пензионерске дане проводе у Србији“, каже Срђан Богосављевић, директор
Ипсоса.
Истраживање показује да је ова популација високо заступљена међу клијентима банака у
окружењу будући да пензионери чине од 23 до 38 одсто корисника банкарских услуга, док у
Србији овај проценат износи 34 одсто. Управо зато је у целом региону присутан тренд
креирања специјализованих банкарских понуда за овај сегмент становништва. У Србији 70
одсто банака у својој понуди има производе и услуге намењене пензионерима, док је у
Хрватској ова бројка још већа и износи 76 одсто.
„Истраживање је показало да је од пензионера који чине скоро четвртину укупне популације
Србије, 51 одсто њих имало финансијских потешкоћа у последњих годину дана и да банкарске
услуге виде као једну од значајнијих опција за превазилажење таквих ситуација“, каже Дарко
Поповић, члан Извршног одбора Интезе.
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Преко 50 одсто пензионера поред текућег рачуна користи и још неку од банкарских услуга.
Најчешће се одлучују за дозвољени минус који се употребљава у око 24,4 одсто случајева на
нивоу тржишта, „док у Интези, која тренутно има преко 100.000 сениор клијената, овај
проценат износи 42 одсто“. Кредитне картице у Интези користи 22 одсто пензионера, што је
дупло више од просека тржишта. За готовинске кредите одлучује се 6,4 одсто пензионера у
Србији, а „18 одсто у Интези“.
Ипак, чак 58 одсто пензионера изјавило је да не зна да у нашој земљи постоје банке које имају
понуде намењене баш њима, док 32 одсто њих није знало ни да постоји могућност да
пензионер узме кеш кредит, а 70 одсто не зна да није потребно да преносе своју пензију да би
реализовали кредит у некој банци.
Промене
Животни стилови и навике сениор популације између 60 и 70 година данас у великој мери
одступају од онога што је до недавно био стереотип. Преко 58 одсто њих каже да је прилично
задовољно својим животом, док више од половине тврди да се осећа виталним и пуним
живота. Сениори у 21. веку су отворени и ка новим технологијама, па 70 одсто њих поседује
мобилни телефон, 27 одсто бар повремено користи интернет, док чак осам одсто каже да има
и отворен профил на друштвеним мрежама. Чак 88 одсто испитаника се изјаснило да су
посвећени и да активно помажу својој деци и унуцима.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zaposljavanje-i-rast-privrede-glavni-ciljevi

Запошљавање и раст привреде главни
циљеви
Премијер Александар Вучић састаће се у понедељак са представницима домаћих и
страних компанија, као и банака, и представити им пакет мера Владе које би
требало да допринесу опоравку економије. Неке од тих мера биће
субвенционисање кредита предузећима, стимулисање запошљавања, стварање
бољег амбијента за пословање...
То би, надају се у Влади, требало да доведе до јачег раста бруто домаћег производа и, као
последица тога, раста запослености.
Вучић је недавно најавио да ће прва од тих мера бити субвенционисани кредити преко банака
за приватни сектор привреде. Држава ће, додао је, у овом програму учествовати са 60 милиона
евра, што бви требало да резултира са милијарди и 200 милиона евра повољних кредита
компанијама како би се повећала ликвидност привреде.
Други пакет мера односи се на запошљавање, а подразумева да свака компанија која има три
или четири запослена, ако запосли још једног за њега ће платити 30 одсто обавеза, а држава
осталих 70 одсто како би имали социјално и пензионо осигурање. То значи да је на десет
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запослених радника однос седам према три, да држава плаћа за седам, а предузетници за три
радника.
- То вам дође јефтиније него да вам сви раде на црно – оценио је Вучић. За поправљање
пословног амбијента он помиње да је изузетно важно што наредне седмице у скупштинску
процедуру улазе комплетни закони о приватизацији, закон о стечају, а ускоро иде и закон о
раду, што је, констатује, брже него што смо очекивали. Четврти пакет мера односи се на
оживљавање грађевинске индустрије где би, преко доделе бесплатног грађевинског земљишта,
требало да се граде јефтини станови.
Економиста др Михаило Црнобрња каже да је пакет економских мера које је најавила влада
усмерен ка оживљавању привредне активности и запошљавању.
- Цео пакет је конзистентно направљен, што значи да води рачуна о коначном циљу, а тај
коначан циљ је да се оживи привреда и да преко оживљавања привреде крене позитиван тренд
у запошљавању, што је наша највећа бољка - рекао је за Црнобрња.
С друге стране, економисти који се не слажу са најављеним решењима указују да је већина ових
мера – попут субвенционисаних кредита привреди, субвенцијама приликом запошљавања и
државне помоћи грађевинској индустрији – на овај или онај начин већ практикована ранијих
година, те да нису дале нарочите резултате.
В. Чворков
Александар Вучић
Пад потрошње
Један од проблема који муче Владу јесте како да се одржи какав-такав привредни раст у
ситуацији када ће због смањења плата у јавном сектору, а могуће и пензија, доћи до пада личне
потрошње грађана. Економиста Горан Николић оцењује да се субвенцијама постиже да Србија
има било какав привредни раст ове године,
- Имаћемо по свему судећи раст кредитне активности и то наговештава и одлука централне
банке да снизи референтну каматну стопу и ја се надам да она наставити с тим трендом. Дакле,
морамо да имамо једну активну флексибилнију монетарну политику која мора бити подршка
фискалној политици – каже Николић.
Европска комисија је ових дана прогнозирала да ће бруто домаћи производ Србије ове године
порасти за 1,1 одсто, а следеће године за 1,9 одсто. Лична потрошња би, према предвиђањима
аналитичара извршног органа Европске Уније, могла да падне за 1,1 одсто ове године, а следеће
за 0,5 одсто.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/vagaju-se-prava-radnika-i-efikasna-privreda

Вагају се права радника и ефикасна
привреда
Преговори о усвајању новог Закона о раду биће настављени данас, у атмосфери
великог неслагања између синдикалних лидера и челника послодавачких
организација око неких од кључних питања. Све чешће се може чути да на крају
ипак неће моћи да се постигне компромис између две стране
и да ће у целој ствари морати да пресече неко трећи – Влада Србије.
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- Закон о раду мора, с једне стране да заштити раднике, али са друге стране, мора да омогући
послодавцу да ради и да га растерети административних проблема – рекао је јуче новинарима у
Новом Саду министар за рад и запошљавање у Влади Србије Александар Вулин.
Он каже да ће добар закон бити само уколико се њиме обезбеди заштита и запослених и
послодаваца.
- Једино тако ће Србија функционисати ефикасније, а радницима, синдикатима и
послодавцима ће бити боље ако Закон омогући више радних места, бољу производњу и
заштиту радничких права. Није то лако псотићи, али мислим да је то могуће – оценио је.
Вулин верује да ће закон бити донет у предвиђеном року, али и да ће, без обзира што постоји
скупштинска већина за његово усвајање, до самог изгласавања бити уложен максималан напор
како би се постигао потпун консензус.
Он је у петак председавао састанком Радне групе за израду Нацрта закона о изменама и
допунама Закона о раду, а поред чланова Радне групе, састанку су присуствовали председници
Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић, УГС “Независност” Бранислав Чанак,
Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић, као председник Привредне коморе Србије
Жељко Сертић. Нацрт закона припремило је Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, а чланови Радне групе су се усагласили да ће свакодневно радити на
припреми Нацрта закона како би га завршили у што краћем року.
Лидер “Независности” Бранислав Чанак рекао је за након састанка одржаног у петак да ће
састанци радне групе бити одржавани сваког дана следеће недеље како би се усагласила спорна
предложена решења. Он је рекао да је у претходном периоду било спорно пет одредби у закону,
а да у верзији која је данас представљена на састанку синдикатима додат део из првобитне
верзије у време када је министар привреде био Саша Радуловић, а са којом се синдикати нису
сложили и због тога су напустили преговоре.
Директор Уније послодаваца Драгољуб Рајић рекао је прошле недеље да послодавци и
синдикати неће моћи у наредних месец и по дана, када истиче рок за усвајање новог закона о
раду, да се договоре о садржају тог документа без поновне интервенције премијера Александра
Вучића.
Рајић је рекао да ће тај посао по свој прилици морати да оконча влада, јер након најаве да сви
системски закони морају да буду усвојени до 15. јуна, он не види да за договор три стране има
времена.
А. Брзак
Против сиве економије
Александар Вулин је је јуче најавио и много оштрију борбу против запошљавања на црно и
значајно агилнији рад инспекције. Вулин је рекао да поред мера Владе Србије, у којима се
изричито стимулише запошљавање и у којима вам држава субвенционише свако ново радно
место и ослобађа обавеза за већ запослене раднике, нема разлога за запошљавање на црно.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/selakovic-ocuvati-radna-mesta-u-firmama-sa-perspektivom

Селаковић: Очувати радна места у фирмама
са перспективом
Министар правде Никола Селаковић рекао је данас у Скупштини Србије да се
предлогом за измену закона о приватизацији ствара могућност да се очувају радна
места у 164 фирме у рестурктурирању која имају перспективу и жатражио његово
хитно усвајање.
“ Имајући у виду потребу да се избегну штетне последице важећег закона, Влада је спремила
измене које би требало да ступе на снагу пре 14. маја, јер тада на снагу ступа одлука Уставног
суда којом повериоци стичу право на наплату потраживања у овим фирмама", навео је
Слековић представљајући на седници парламента овај закон.
Он је навео да се предложенименим законским ресењем ствара могућност да се кроз
приватизацију или стратешка партнерства очувају она радна места ко имају тржишну
песпективу.
"Процена је да за немали број ових предузећа постоје заинтересовани инвеститори а, да у
слуацају да не дође да измене закона, не би постојао интерес инвестирора да улажу у те
фирме” , рекао је министар.
Он је додао и да се кроз предлог закона штити равноправан положај свих поверилаца у овим
фирмама.
С обзиром да 14. маја почиње да важи одлука Уставном суда којом ће свим повериоцоима бити
омогућено да крену у наплату својих потраживања, Селкаовић је упозорио да ће, уколико се до
тада не усвоји нови закон, само део поверилаца наплатити своја потраживања.
"Други део не би у тој намери успео, чиме би се повериоци довели у неравноправан положај.
Самим тим би се стекла опасност да неки повериоци туже Републику Србију Европском суду у
Стразбуру за људска права и да тај суд обавеже Србију на исплату накнаде штете” , рекао је он.
Министар је додао да је новим законом предвиђено да одмах након његовог усвајања
повериоци своје захтеве за наплату потраживања поднесу Агенцији за приватизацију.
(Танјуг)
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/preduzeca-u-restrukturiranju-duguju-milijarde

Предузећа у реструктурирању дугују
милијарде
Председница скупштинског Одбора за привреду Александра Томић изјавила је
данас да се не зна колика су заиста дуговарања укупно 156 предузећа у
реструктурирању, да се сигурно ради о милијардама,а да држава изменама Закона о
приватизацији жели да омогући бар трећини или половини тих предузећа да пронађу
стратешке партнере.
„Сигурно говоримо о милијардама и праву цифру не знамо, желимо да као држава утврдимо
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колика су тачно дуговања. Идеја државе је да у року од пет месеци одређена предузећа у
реструктурирању пронађу своје стратешке партнере, склопе уговоре у усагласе колико су им
заправо дуговања и са тим подацима изађу пред њих", рекла је Томић новинарима у
парламенту.
Према њеним речима, званично се 164 таквих предузећа води у регистру Агенције за
приватизацију, али од тог броја седам до 10 има потпуно нерешен формално правни статус и
зато се барата са 156 предузећа у реструктурирању, у којима је, по евиденцији, запослено
158.889 радника.
Томић је додала да је дуг тих предузећа три пута већи него што је њихова укупна вредност, да је
од тога две трећине дуг предузећа која су у државном власништву, а једна трећина у
комерцијалних.
Идеја је владе, министарства и скупштине да се на основу пет месеци, који се добијају
усвајањем ових измена закона, установи реалан износ дуга свих привредних субјеката.
„Не змано колике су каматне ступе у односу на уговоре, које су подразумевале дуг, ми не знамо
колико је у ствари наплаћено преко судских пресуда за запослене, који су отпуштени у
социјалним програмима... Сада је потреба да одредимо и тачно дефинишемо цифру, а сматра
се да су подаци од 2008. године релевантни", истакла је Томић.
Она је такође прецизирала да ћ Министартво привреде морати за тих пет месеци да се на
адекватан начин брине о ситуацији на тржишту, као и о фирмама које раде са онима у
реструткрирању, док се не заврше преговори са стратешким партнерима.
"Одлука Уставног суда Србије је да се преко ноћи, односно од 15. маја, пресече ситуација и тако
се доводу у питање ти радници, а у економији се не може, поготово у ситуацији у којој је Србија,
тако нешто ломити преко колена", указала је Томић и нагласила да се сада жели ићи до краја у
решавању тог проблема.
У том контексту она је подсетила да је у свим декларацијама потписаним са ЕУ 30. јуни означен
као последњи датум за решавање питања приватизације и до краја јула одређен рок за усвајање
комплетног сета закона економских реформи.
„Наговештено нам је да то морамо да завршимо. Све што влада буде припремила, на нама је да
то завршимо и сигурно ће парламент заседати дан и ноћ да усвоји све те законе, то је услов да
можемо да кренемо даље", рекла је Томић.
Она је додала да у Србији постоје два горућа проблема, а да се између два зла бира мање.
„Ако ћемо од 15. маја, одлуком УС С да оставимо више од 15.000 људи без посла, њихове
породице доведено на руб егзистеницје или да за пет месеци покушамо да оспособимо барем
трећину или половину тих фирми, да покушамо да људи остану запослени, опредсељујемо се да
их оставимо да раде и да њихове породице могу да преживе", закључила је Томић.
(Танјуг)
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