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Михајловић: Најава премијера изненађује
Бета
Секретар Савеза самосталног синдиката Србије и члан Радне групе за измене Закона о раду
Зоран Михајловић изјавио је да је изненађен данашњом најавом премијера Александра Вучића
да ће се Закон о раду наћи у скупштинској процедури у наредних седам дана.
Он је казао да та изјава Вучића изненађује јер још нису решене спорне одредбе које се тичу
проширеног дејства колективног уговора, а није ни заказана седница Социјално-економског
савета чији чланови морају да се изјасне пре него што закон удје у скупштинску процедуру.
- Нелогично је да све то може да се реши у тако
закон нађе у скупштинској процедури - казао је Михајловић.
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и
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Он је поновио да је захтев синдиката да у новом закону о раду колективни уговор има
проширено дејство, како би важио за целу грану, истакавши да се проширено дејство тражи,
јер се тренутно колективни уговори односе на чланице Уније послодаваца, односно на око пет
одсто послодаваца.
Вучић је данас раније казао да је извесно да ће закон о раду наићи на отпор у делу друштва,
али да ниједна промена која је донела добро народу није прошла без највећих отпора.
Према његовим речима са синдикатима се све време разговара о изменама закона о раду и у
нечему се постиже сагласност, а у нечему не, али да то по њему није неки велики проблем.
Вучић је најавио да ће за почетак следеце седмице бити заказана седница Социјалноекономског савета и да ће након тога бити покренута процедура усвајана измена Закона о раду
на седници Владе Србије, а затим и упућивања у скупштинску процедуру.
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Вучић: Закон о раду у Скупштини следеће
седмице
Г.Б.
Закон о раду наћи ће се у наредних недељу дана у скупштинској процедури најавио је
премијер Србије Александар Вучић на састанку са представницима Америчке привредне
коморе у Србији.
Почетком следеће седмице биће одржан и Социоекономски савет. Вучић је замерио делу
привредника који траже да Закон буде јасан и по европским стандардима а затим како је
рекао лицемерно касније подржавају синдикате.
У наредних месец дана пред парламентарцима Србије требало би да се нађу и Закони о
приватизацији и стечају, као и Закон о планирању и изградњи. Осим тога почеће се са
решавањем вишка запослених у администрацији.
- Око 400 људи који су вишак у администрацији кренуће на обуку и прећи ће у пореске
инспекторе - најавио је Вучић.
Он је рекао и да ће судбина Железаре почети да се решава у наредна два месеца.
- Мислим да је амерички партнер најближи стратешкој сарадњи - каже Вучић.
У питању је , да подсетимо, фирма Есмарк из Питсбурга о чему је "Блиц" већ писао.
Вучић је рекао да ће Србија имати најбоље подстицајне мере у региону и да је намера да се
реформски закони усвоје у наредна два месеца.
Вучић је, на пословном ручку који је Америчка привредна комора организовала за
представнике компанија чланица и медије, рекао да је да пред нама одлука о спровођењу
фискалне консолидације, у касно лето односно рану јесен.
"Мораћемо да пронађемо начине, сем побољсања пословног амбијента, како да повећамо раст
и зауставимо рецесију пошто ће се мере одразити на смањење тражње", рекао је Вучић.
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Он је рекао да ће Србија имати најбоље подстицајне мере у региону и навео да ће, будући
инвеститори моћи да рачунају и на државне гаранције, а не као до сад, гаранције које даје
локална самоуправа.
Вучић је рекао да ће се радити на решавању проблема предузећа у реструктурирању, тако што
ће се наћи стратешки партнери где год то буде могуће и навео да се нада да ће се решити и
проблем Железаре у Смедереву, али и навео да ће се разговарати о Азотари, Петрохемији.
Влада Србије има један једноставан жадатак, а то је не да победи на изборима, већ да за три,
четири године можемо да кажемо "Погледајте шта смо све променили".
Премијер је рекао да ће држава створити услове за развој приватног сектора, тако да више
главна реченица у друштву не буде "Чекам посао годинама".
Контрола сиве економије у дуванској индустрији
Премијер Вучић је јуче најавио промену комплетног законодавства везано за борбу против
сиве економије.
На том послу ангажовани су и специјални тимови и за контролу инспекција, јер се дешавало да
су сами инспектори јављали да се креће у контролу сузбијања сиве економије у области
дувана.
- Већ наредних дана очекујемо резултате. Очекујемо отпор оних који желе да раде на црно
због чега губи комплетна дуванска индустрија - каже Вучић.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/475254/Vulin-Zakon-o-radu-mora-da-bude-kompromis

Вулин: Закон о раду мора да буде компромис
Фонет
Закон о раду мора да буде компромис, ако сви буду подједнако незадовољни значи да држава
добро ради свој посао, то није само закон за оне који раде већ и за оне који не раде а који би
требало да почну да раде, рекао је данас министар рада и запошљавања Александар Вулин.
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Закон о раду не може сам да реши проблеме Србије, поготово у економији, али може да буде
део слагалице која се зове бољи услови привређивања, рекао је Вулин, наводећи да је овај
закон плод компромиса између послодаваца, синдиката,
државе и страних инвеститора.
Вулин је рекао да министарство које води није министарство послодаваца као што није ни
министарство синдиката, већ министарство које се бави и једним и другима и које се бави
интересима државе.
Желим да се захвалим синдикатима, послодавацима, свим учесницима социјалног дијалога,
колико су могли сви су били максимално коректни, рекао је Вулин који је присуствовао
хуманитарном фудбалском турнирниру у организацији Покрета
социјалиста, од којег је приход намењем подручјима стадалим у поплави.
Вулин је нагласио да је неопходно стално организовати акције која ће подсећати људе да
ништа није готово већ је потребно да се још пуно ради и настави са солидарношћу.
Још увек је људима на поплављеним подручима теже него нама и то не смемо да заборавимо,
рекао је Вулин подсећајући да Покрет социјалиста спроводи и друге акције помоћи страдалима
у поплавама
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/475159/Na-330-stecajnih-upravnika-samo-pet-supervizora

На 330 стечајних управника, само пет
супервизора
Тањуг
Агенција за лиценцирање стечајних управника предложила је Министрству привреде Србије да
се након измене Закона о стечају уради нова систематизација, како би се повећао број
супервизора стечајних управника, изјавила је директорка Агенције Ивана Матић.
"Имамо пет супервизора на 330 активних стечајних управника. То је мало и ми смо
предложили новом министру привреде Душану Вујовићу да се након усвајања измена Закона о
стечају уради нова систематизација, где би се предвидео већи број супервизора, будући да су
они стално запослена лица у Агенцији", казала је она за нови број Магазина Бизнис.
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Како је прецизирала, предлог Агенције је и да супервизори буду именована лица, као што се
именују регистратори у Агенцији за привредне регистре.
"Супервизори би требало да се бирају из редова стечајних управника са искуством, јер
садашњи јесу лиценцирани управници, али никада нису радили стечајеве активно у пракси",
рекла је она.
Матићева очекује да нови закон о стечају од половине јула, уз законе о приватизацији, раду и
планирању и изградњи, пре свега буде основ за стварање доброг пословног амбијента.
"Он ће решити неке проблеме који су се у претходном периоду појавили у пракси, а који нису
могли бити видјени, нити су могли бити препознати у моменту када је радјен Закон о стечају
2010. године", казала је она.
Матићева је истакла да мањкавост претходног закона била то што није опредељено дело за
које стечајни управник треба да одговара.
"Наш предлог је да се подзаконским актом тачно определи: уколико је стечајни управник
оштетио стечајну имовину тако што је незаконито нечто продао а није имао сагласност, да се
за таква дела прецизно одреди казна", рекла је она и додала да је у претходном периоду
дисциплинско веће тај посао радило на основу субјективне процене.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/475072/Aneks-kolektivnog-ugovora-omogucava-ustedu-Zeleznicama-do-400miliona-dinara

Анекс колективног уговора омогућава уштеду
“Железницама” до 400 милиона динара
Танјуг
Генерални

директор

"Железница

Србије",

Драгољуб

Симоновић,

и

председници

три

репрезентативна синдиката тог предузећа потписали су данас у Београду Анекс колективног
уговора, који ће компанији омогућити годишњу уштеду између 300 и 400 милиона динара,
истовремено штитећи и интересе железнице и железничара.
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Како су саопштиле "Железнице Србије", Анекс колективног уговора ће у потпуности регулисати
синдикална права и односе унутар компаније.
Анекс колективног уговора са послодавцем су потписали председник Синдиката железничара
Србије, Драган Ранђеловић, председник Синдиката радника железничке инфраструктуре
Србије, Перица Ђорђевић, и председник Синдиката извршних служби српских железница,
Небојша Никић.
"Потписивање оваквог Анекса колективног уговора донеће српским железницама годишњу
уштеду између 300 и 400 милиона динара. У преговорима, који су уродили плодом, водили смо
рачуна где можемо да 'стежемо каиш', а да не угрозимо интересе запослених", истакао је
Симоновић, приликом потписивања Анекса.
Према његовим речима, решењима до којих се током преговора дошло, омогућена је заштита
интереса и железнице, и железничара.
Он је предочио да су и синдикати препознали потребу да се уштедама олакша пословање
железнице, али и да се на тај начин помогне држави, показујући пуно разумевање за ситуацију
у којој се налазимо.
"'Железнице Србије' су у таквој позицији да имамо најмања примања у односу на друга јавна
предузећа, али и поред тога се издвајамо по величини остварених уштеда", рекао је
Симоновић, и додао да ће се сваки уштеђени динар усмерити на развој инфраструктуре и
превоза.
Додао је да предстоји усвајање новог Закона о раду који ће донети нове измене, али
пословодство и сви синдикати морају заједнички изнаћи најбоља решења да се заштите
интереси радника.
Председници репрезентативних синдиката изразили су задовољство што су преговори успешно
окончани, истичући да ће интереси запослених бити заштићени и да им ни једно од права неће
бити ускраћено.
Тројица председника репрезентативних синдиката нагласили су да уштеде неће бити
остварене на штету запослених, али и да ће синдикално деловање у "Железницама Србије" у
потпуности бити уређено и дефинисано, наведено је у саопштењу српских железница.
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http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:497216-Papirpak-odlazi-u-stecaj---145-radnika-ostajebez-posla

"Папирпак" одлази у стечај - 145 радника остаје без
посла
Таnjуг
Радници чачанске фабрике "Папирпак" добили су извештај од Привредног суда да је у том
предузећу покренут стечајни поступак
Радници чачанске фабрике "Папирпак" добили су извештај од Привредног суда да је у том
предузећу покренут стечајни поступак, потврдио је данас Тањугу председник Самосталног
синдиката, Душан Поповић.
Он каже да се у извештају наводи да ће запосленима од понедељка бити уручивани откази, као
и да своја потраживања од фабрике пријаве у року од 120 дана.
Председник Градског већа савеза самосталних синдиката, Слободан Јелић, каже да је стечај у
предузећу "Папирпак" покренут јуче.
"Власик фабрике, Милован Јовановић, обавестио ме је да је отпочео тај поступак, али ми није
рекао ко је стечајни управник. Радницима, има их укупно 145, биће уручени откази, потом ће
их послати на биро (Национална служба за запошљавање), а они би требало да своја
потраживања од предузећа пријаве у року од 120 дана ", рекао је Јелић Тањугу.
Радници предузећа "Папирпак", њих око 90, штрајковали су од 2. јуна због неисплаћених
зарада из текуће и 2012. године, због неповезаног радног стажа и непоштовања уговора о
раду.
Фабрика папира "Папирпак" доо настала је из занатске радионице, коју је 1984. године основао
Милован Јовановић.
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Lekari-bolecivi-prema-trudnicama.sr.html

Лекари болећиви према трудницама
Од укупно 76.694 осигураника који су током 2013. године били на дужем боловању, трећина су
биле труднице
У Србији труднице немају предност при запошљавању, него им се врло често баш због другог
стања уручује отказ. Оне не добијају повољнији кредит за стан нити умањење рачуна за
струју. Не поштује се много ни молба да их у поштама и супермаркетима пуштамо преко реда
или да им у аутобусу уступимо место.
Ако је за неку утеху, држава трудницама већ годинама, великодушно и прећутно, толерише
одлазак на боловање пре порођаја, чак и када за то постоје више психолошки и социјални
разлози, него стварни медицински.
Само прошле године 27.441 трудница била је на боловању дужем од 30 дана, које плаћа
држава, то јест Републички фонд за здравствено осигурање (РФЗО). И током 2012. године од
трудноће су „боловале” – 25.872 жене.
Тако се у последњих шест-седам година у врху свих разлога за боловање у Србији наводе
три дијагнозе које су у вези с другим стањем: контрола трудноће, крварење на почетку
трудноће и претећи побачај. Ове дијагнозе су основа трећине свих боловања које плаћа фонд:
од укупно 76.694 осигураника који су током 2013. године били на дужем боловању, трећина су
биле будуће маме.
Иако ће неко рећи да је трудноћа неоправдано постала „болест”, а многе жене ће се
подсетити како су радиле до деветог месеца и често отишле у породилиште малтене са радног
места, гинеколози кажу да су се многе околности промениле и да на ову појаву не треба
гледати престрого.
– Нове генерације мајки су мало свиленије од нас старијих и сада се на трудноћу гледа
другачије него раније, а заиста чешће има и крварења, што је компликација на почетку
трудноће и оправдан разлог за боловање. Међутим, и лекари су болећивији данас. Има и
трудница које искрено кажу да не могу да издрже стрес на послу и велики замор. Када ме
замоле да напишем неку дијагнозу и предложим боловање, ја, искрено признајем, то урадим,
мислећи да штедња на овим женама неће спасти земљу – искрена је докторка Весна
Стојановић, начелница породилишта у Клиничко-болничком центру „Звездара”, додајући да је
сама радила до осмог месеца, а каже да би радила и у деветом месецу да се баш у том часу
није догодио Чернобиљ, при чему је тада радила у породилишту, као лекар на
специјализацији, што уопште није био лак посао. Али, то је било тако пре 30 година.
Докторка Стојановић каже да трудницама данас на многим радним местима није лако: на
пример, ако жена ради у банци, ретко кад може да изађе пре шест или чак седам сати увече.
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– Кад све то посматрате заједно, разумљиво је што траже боловање. Међутим, на боловање
чешће одлазе жене из државних него приватних фирми. Има и велики број трудница које
најнормалније раде иако већ имају двоје или троје деце – додаје докторка Стојановић.
Директорка Гинеколошко-акушерске клинике „Народни фронт”, проф. др Снежана Ракић каже
да трудноћа није болест, него физиолошко, друго стање, али са, друге стране, жена која жели
и може да ради треба да одлази на посао онолико дуго колико се осећа добро. То би требало
да буде идеја водиља, јер има оних жена које не желе да седе код куће, али и оних других
које су се годинама лечиле од стерилитета и, када затрудне, не желе ни најмање да ризикују.
– Прво, труднице спадају у посебно осетљиву групу пацијенткиња, а затим, морамо да имамо у
виду да је веома порастао проценат трудноћа помоћу вештачке оплодње. Жена која је једва
остала трудна са посебном пажњом чува ту трудноћу. Такође, померила се старосна граница.
Раније су се млађим првороткама сматрале труднице до 25 године, а данас је то 35. година.
Није исто бити трудан у 25 и у 45 години, да не кажем у 52. години – објашњава докторка
Ракић.
Директор Клиничко-болничког центра „Звездара”, проф. др Александра Аранђеловић
потврђује да све већи број старијих прворотки у Србији захтева комплекснији здравствени
надзор трудноће, па је и то објашњење зашто су ове дијагнозе постале водећи разлози за
боловање.
– Са друге стране, категорија трудничких и породиљских боловања максимално је подржана од
стране државе, те се жене лакше одлучују да предложено боловање прихвате и да се понашају
према препорукама лекара који их води – сматра др Аранђеловић.
Оливера Поповић
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Za-trece-dete--veca-penzija.sr.html

За треће дете – већа пензија
Жене рађањем троје и више деце имају право на посебан стаж од две године, али их не могу
искористити за раније пензионисање
Мајка троје деце, која ових дана пуни 57 година и 33 године радног стажа и која би да се
пензионише, рачунајући да има право и на додатни стаж од две године, баш по основу рађања
троје деце, разочарала се када је чула да ово право неће моћи да искористи за ранији одлазак
у пензију. Речено јој је да се овај додатни стаж не рачуна као услов за стицање пензије.
Ова наша читатељка изненађена је, каже, оваким ставом надлежних, јер су двехиљадитих, а
потом и почетком овог века неке њене колегинице успеле да упишу ове године као део
укупног радног стажа.
То је, већини, добродошло баш пред крај радног стажа, чему се и она, тврди, надала. То би,
верује, многим мајкама са по троје и више деце помогло, поготово у ово време када се
пооштравају услови за пензионисање жена.
Читатељка каже, да иако многи мисле да су жене с троје и више деце донекле повлашћене,
јер имају права на две године стажа гратис, да то уопште није тако.
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Упитана да ли ова наша читатељка, која сигурно није усамљен случај, може да искористи ове
две године посебног стажа за одлазак у старосну пензију, Јелица Тимотијевић, директор
Сектора за односе с јавношћу у ПИО фонду, каже да се просечно годишње филијалама Фонда
поднесе више од 1.500 захтева за признавање права на посебан стаж по основу рођења трећег
детета.
– Та погодност, те две године, није стаж осигурања и не може бити услов за остваривање
права на пензију. Те године само доприносе увећању износа пензије. Оне се, дакле, не могу
узети у обзир у укупном збрајању година за пензионисање, јер се као услов за пензију узимају
навршене године радног стажа и уплаћеног осигурања, објашњава Тимотијевићева.
Тај, посебан стаж узима се у обзир само приликом обрачуна пензије и утиче на њено
повећање, објашњава наша саговорница.
Услов за остваривање права на старосну пензију за жене у 2014. години је 60 година живота и
најмање 15 година радног стажа или 35,8 година стажа и најмање 53,8 година живота.
С обзиром на то да поменута осигураница има 57 година живота и 33 године навршеног стажа,
јасно произлази да не испуњава услове за остваривање права на старосну пензију у овој
години.
Упитани каква пракса важи за жене које имају по петоро и више деце, да ли је Закон о ПИО
узео у обзир бар такве случајеве, наша саговорница каже, да се женама које имају петоро
деце, такође признаје посебан стаж осигурања од две године, али да ни код њих не улази у
услов за стицање права не пензију.
– По Закону о ПИО пензијски стаж на основу кога се стичу и остварују права из пензијског и
инвалидског осигурања чине та два стажа – уплаћено осигурање и посебан стаж. Право на
посебан стаж има само жена која је родила треће дете и по том основу урачунава јој се у
посебни стаж време у трајању од две године, објашњава Тимотијевићева.
На питање да ли је неки ранији закон о ПИО омогућавао женама с више деце да те две године
посебног стажа упишу као део старосне пензије, Тимотијевићева тврди, да тако нешто никада
није било предвиђено законом, те да тешко да су колегинице и наше читатељке по том основу
могле да се пензионишу пре него ли су имале довољно година радног стажа да оду у пензију.
Будућим пензионеркама с посебним стажом биће већи коефицијенат који се, када стекну
услов за пензију, обрачунава на крају, а који прерачунато значи као да је жена радила две
године дуже.
И тај виши коефицијент ће јој донети и већу пензију. На пример, обрачунаће јој се 37 уместо
35 година с којима је, рецимо, отишла у пензију. У томе је једина разлика између оних жена
које имају посебан стаж и оних које немају по троје и више деце, каже она.
Тимотијевићева додаје, да право на посебан стаж имају као осигураници учесници у оружаним
акцијама Војске Југославије. Њима се време учешћа у оружаним акцијама, или дужности за
војне или за циљеве државне безбедности и заробљеништво, рачуна у двоструком трајању.
Време проведено на лечењу и медицинској рехабилитацији, као последица учешћа у рату,
такође је посебан стаж, али се рачуна у једноструком трајању.
Јасна Петровић-Стојановић
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/U-julu-nece-biti-smanjenja-plata.sr.html

У јулу неће бити смањења плата
Србија има најбоље мере у региону за подстицање запошљавања, а за два месеца биће донети
сви закони за побољшање услова пословања, истакао премијер Александар Вучић
Смањења плата у јавном сектору од 10 одсто неће бити у јуну и јулу, иако би то била добра
мера за јавне финансије, а да ли ће је бити, то ћемо да видимо, изјавио је јуче премијер
Србије Александар Вучић. На традиционалном пословном ручку, који је Америчка привредна
комора организује за представнике компанија чланица и медије, премијер је рекао да ће
солидарни порез остати још неко време.
На питање – да ли ће пакет фискалне консолидације, који је најављен за крај лета и почетак
јесени бити довољан да смањи дефицит у мери у којој то ММФ очекује, Вучић је изразио наду
да хоће и да ће ММФ „разумети нашу ситуацију”.
– Радиће се са ММФ-ом и Светском банком, јер морамо да водимо рачуна о томе, али и о
животу обичних људи. Тешко је направити баланс, те мере се односе на живе људе – рекао је
Вучић.
По Вучићевим речима, владин Предлог закона о раду у наредних седам дана стићи ће у
скупштинску процедуру и биће усвојен у парламенту, а наредних месец дана биће усвојени и
закони о приватизацији и стечају. У припреми је и закон о планирању и изградњи, који ће
омогућити претварање права коришћења грађевинског земљишта у власништво, „али да не
буде злоупотреба”.
Одлуку о спровођењу фискалне консолидације Вучић је најавио за „касно лето, односно рану
јесен”.
Србија има најбоље мере у региону за подстицање запошљавања, истакао је Вучић, а за два
месеца биће донети сви закони за побољшање услова пословања.
– Закон о раду ће наићи на отпоре у делу друштва, али ниједна озбиљна, темељна промена,
која је донела добро није прошла, а да није наилазила на највеће могуће отпоре. Што су неке
мере биле боље и важније, отпори су били већи – рекао је Вучић.
Поводом оцене представника Америчке привредне коморе да су задовољни што су предлози
привреде имали приоритет у писању закона о раду, Вучић је новинарима рекао да не мисли да
је било ко добио приоритет при писању закона о раду, већ да су приоритет Србија и њени
грађани, а да се са синдикатима разговарало све време.
– Видео сам се са Љубисавом Орбовићем, Браниславом Чанком... У нечему се слажемо, у
нечему не, али, то није велики проблем – рекао је Вучић новинарима после скупа у
београдском хотелу „Метропол”.
Напоменуо је да ће седница Социјално-економског савета бити одржана идуће седмице, пре
него влада усвоји Предлог закона.
Вучић је рекао да закон треба да буде најбољи могући за послодавце и оне који улажу новац,
али и за раднике, младе људе, као и старије који су изгубили посао, како би лакше могли
поново да га нађу.
12

У борби против сиве економије инспекцијске службе биће ојачане са 400 људи, који ће бити
пребачени из других делова државне администрације.
Према премијеровим речима, до сада је одобрено око 125 милиона евра кредита са нижом
каматом, коју субвенционише држава са 60 милиона евра. До краја августа биће одобрено још
око 400 милиона, од планираних укупно 1,2 милијарде евра.
Очекује се партнер за „Железару Смедерево”, али ће се разговарати са руским партнерима и
за решавање „Петрохемије” и „Азотаре”, рекао је Вучић. Премијер је рекао да ће држава
створити услове за развој приватног сектора, тако да више главна реченица у друштву не буде
„чекам посао годинама”.
– Немој да га чекаш, развиј свој сопствени бизнис, а држава ће ти помоћи – рекао је Вучић и
додао да „јавни сектор у Србији не може да прави 60 одсто БДП и не може толико људи да
буде запослено у државним службама. Биће подстицани да пређу у приватни, јер овакво стање
држава не може да издржи”.
Први потпредседник Америчке коморе и председник Извршног одбора Рајфајзен банке Зоран
Петровић поздравио је реформе и најаву нових реформских закона. Он је рекао да је за
стварање бољег привредног амбијента најбитније регулисање тржишта рада, предвидивост
пореског оптерећења и сузбијање сиве економије, али и ефикасни прописи за добијање
грађевинске дозволе. Он је рекао да је Америчка привредна комора своје предлоге доставила
надлежним министарствима с намером да се повећа конкурентност економије, уз напомену да
треба спроводити постојеће законе. Америчка привредна комора окупља 190 компанија и
запошљава више од 100.000 људи у Србији.
А. Микавица
Александар Миљковић нови директор Пореске управе
Одлуком Владе Србије, за директора Пореске управе постављен је Александар Миљковић,
саопштила је јуче та институција. Миљковић се, како се наводи у саопштењу, осам година
бавио пореским консалтингом, а најдуже је радио у једној од највећих ревизорскоконсултантских кућа „Прајсвотерхаус Куперс”.
Такође, Миљковић је пет година радио у привреди, а краће време и у Нафтној индустрији
Србије (НИС), као и у фирми „Балканс Реал Естате”, наводи се у саопштењу Пореске
управе. Танјуг
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zaduzujemo-se-vise-od-milion-i-po-evra-dnevno.sr.html

Задужујемо се више од милион и по евра дневно
Наш јавни дуг прошлог месеца износио 20,65 милијарди евра, што је 62,9 одсто пројектованог
БДП, а закон допушта свега 45 процената
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Србија се задужује више од милион и по евра сваког дана. Најновији подаци показују да је у
току маја наш јавни дуг повећан за око 54 милиона евра. Такоје, показују подаци Министарства
финансија, јавни дуг Србије на крају прошлог месеца износио 20,65 милијарди евра, што је
62,9 одсто пројектованог бруто домаћег производа, односно свега што мислимо да ћемо
створити у току ове године. Тиме су све законске границе одавно пробијене, будући да је
Законом о буџетском систему учешће јавног дуга у БДП-у ограничио на највише 45 одсто.
Европски стандарди налажу да јавни дуг државе не сме да пређе 60 одсто њеног БДП-а.
Горан Николић, економиста Института за европске студије, сматра да су најновији подаци о
стању нашег јавног дуга само наставак тренда који имамо већ годинама.
– Од почетка 2009. Србија у просеку има прираст дуга од 2,4 милијарде евра годишње. Тако ће
бити и ове године. То је износ који остане када од нових задужења одузмемо ону суму коју
кредиторима враћамо на име старих дугова. Јер, део новца који зајмимо увек оде и на
враћање дугова – објашњава Николић, додајући да те 2,4 милијарде показују колико сваке
године више потрошимо него што произведемо.
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– Толико нам заправо недостаје да одржимо овај ниво стандарда и морамо да их позајмимо.
Уколико више не желимо да се задужујемо, за толико бисмо морали да смањимо јавну
потрошњу или да излаз нађемо у обарању курса – закључује Николић.
Иако нам се ове бројке чине суморне, економиста Мирослав Здравковић, уредник сајта
„Макроекономија”, каже да је мајско повећање дуга за 54 милиона евра најмањи пораст од
септембра 2013.
– На жалост, месечни дефицит буџета у износу од 22,8 милијарди динара у мају, указује на
потребу да се током летњих месеци штеди на сваком динару у потрошњи како би се буџетски
дефицит вратио на прошлогодишњу вредност – каже Здравковић.
Ненад Гујаничић из брокерске куће „Вајзброкер” оцењује да је и током ове године настављен
тренд неповољних макроекономских показатеља наше земље.
– Извесно је да ситуација не би била много боља и да нас нису задесиле недавне поплаве.
Влада још није донела озбиљне економске мере које би средњорочно могле утицати на
стабилизацију јавних финансија и у перспективи на смањење јавног дуга. Уместо тога, очито
је да се оклева са смањењем јавне потрошње уз погубну политику субвенционисања која је
однела велике жртве међу домаћим предузетницима – наводи Гујаничић, додајући да се наше
задуживање и даље одвија на крилима повољне глобалне монетарне климе, јер постоји вишак
новца на светском тржишту.
– Забрињава, међутим, што ће овај „медени месец” пре или касније проћи па ће и приноси
бити знатно неповољнији. У коликој се тешкој макроекономској ситуацији налазимо, говори и
недавно задуживање на домаћем тржишту где је принос на десетогодишње обвезнице
номиноване у еврима износио 5,5 одсто. Достизање оваквих стопа раста БДП-а тренутно је
незамисливо – закључује Гујаничић.
Треба, међутим, рећи да проблем са огромним дуговима и сталним новим задуживањем
државе није само наш. Од почетка светске економске кризе, па све до средине прошле године
дуг свих држава света увећан је за готово 40 одсто и достигао је невероватних 100.000
милијарди долара. Реч је о подацима које је недавно саопштила Банка за међународна
поравнања у Базелу.
– Од почетка финансијске кризе државе су позајмљивале средства како би своје привреде
избавиле из рецесије. Управо су владе, централне, регионалне или локалне, биле највећи
емитенти дуга – изјавили су званичници ове банке, а пренеле светске агенције. И заиста,
подаци ММФ показују да су многе државе више задужене од нас. Тако је јавни дуг Немачке
већи од 80 одсто БДП-а, а Белгије близу сто процената. Међутим, са таквом статистиком увек
треба бити обазрив, јер ти подаци откривају само једну страну приче. Веома је битно у каквом
је стању економија земље и какве су њене могућности, односно да ли ће бити у стању да
зајмове уредно враћа. И наравно, веома је важна перцепција међународних кредитора о томе.
Стефан Деспотовић
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Против сиве економије ефикасније казне него
пореске олакшице
Сива економија није много већа у Србији него у другим земљама централне и источне
Европе, али је очитија, што јавност страшно иритира, с обзиром да се стално упућују
позиви за штедњу,
оценио је сарадник "Кварталног монитора", Саша Ранђеловић.
Он сматра да би Пореска управа и инспекција рада требало да прерасподелом људи делују
ефикасније на смањење сиве економије и рада на црно. Неопходна је и промена казнене
политике, да се отклоне све недоумице и да се казне ефективно повећају.
Како каже, треба елиминисати преклапање казнених норми и увести кажњавање сразмерно
учињеној штети. Ранђеловић објашњава да је неопходно повећати казне, јер су многе
дефинисане пре три до пет година и реално су обезвређене у међувремену.
Према његовом мишљењу, кроз нови Закон о раду требало би смањити регулаторне трошкове
легалног запошљавања, што би повољно деловало на смањење рада на црно.
Ранђеловић је оценио да висина пореза, ипак, има мањи знчај од вероватноће откривања и
кажњавања, јер да би смањивање пореза имало ефекта- требало би да буде трајно и
неселективно, за шта сада нема услова.
Он је подсетио да су понуђене пореске олакшице привремене и ограничене на две године и
важе само за новозапослене.
До сада смо, каже, имали олакшице за запослене млађе од 30 и старије од 45 година, на чије
плате нису плаћани порези и доприноси на терет послодаваца, а за новозапослене није се
плаћало 30 одсто пореза и доприноса, али су ефекти тих мера били ограничени.
Подсетивши да ни друге земље централне и источне Европе не прибегавају таквим мерама,
Ранђеловић је оценио да је добро што су критеријуми постављени строго, јер је смањен
простор за злоупотребу и губитак фискалних прихода.
Раст запослености је, сматра он, могућ тек када порасте привредна активност, за шта је
потребно спровести реформе пословнг окружења - као што су макроекономска стабилизација,
системски закони и увођење чврстог буџетског ограничења.
Такође је потребно подстицати раст грана са великим потенцијалом запошљавања, као што је
високоградња, навео је Ранђеловић, подсетивши да је у тој грани број запослених од 2008.
године опао за више од 40.000. Потребна је и реформа образовања да би се оно ускладило са
потребама тржишта.
Под условом да кренемо брзо, прве ефекте би могли да видимо за шест месеци до годину
дана. Неопходно је пар месеци да јавност стекне утисак да се то дешава и да није шала, већ
да је вероватноћа отклањања појаве реална, закључио је Ранђеловић.(Танјуг)
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Закон о раду коначно стиже пред посланике
Влада је најавила да ће усвојити предлог Закона о раду и упутити га Скупштини у
наредних седам дана, иако о његовом садржају није добијена сагласност синдиката и
Уније послодаваца.
У Влади верују да ће нови закон омогућити лакше запошљавање (Фото: А. Ерски)
Премијер Александар Вучић каже да му је јасно да ће закон наићи на отпоре у неким деловима
друштва, док министар рада Александар Вулин тврди да ће ново законско решење најпре
помоћи онима који посао још увек немају.
Послодавци, синдикати и Влада су о новом закону о раду преговарали месецима, у
међувремену су прошли и парламентарни избори, али до договора на крају, ипак, није дошло.
Послодавци су оценили да нису задовољни предложеним решењем, а синдикати најавили да
ће, уколико њихове сугестије не буду уважене, позвати раднике на уличне протесте.
– Закон ће наићи на отпоре у делу друштва, али ниједна озбиљна, темељна промена, која
доноси добро, није прошла а да није наилазила на највеће могуће отпоре – рекао је Вучић јуче
на скупу који је организовала Америчка привредна комора.
Он је навео да ће седница Социјално-економског савета бити одржана наредних дана, након
чега ће Влада упутити закон посланицима на гласање. Премијер је, такође, захвалио
Америчкој привредној комори на доследној подршци изменама радног законодавства, и додао
да су многи у Србији „лицемерно повукли подршку коју су првобитно пружили тим изменама“.
Александар Вулин је нагласио да се поменути закон не односи само на оне који раде већ и на
оне који тек треба да заснују радни однос.
– Унија послодаваца је у преговорима штитила интересе свог чланства, синдикати својих
чланова, а држава је била ту да брине о интересима и једних и других, али и оних који још
нису запослени – рекао је Вулин. – Сва решења која доносимо изменом Закона о раду, доносе
се с циљем да се сачувају постојећа радна места, али и да се добију нова.
Он је јуче у разговору с новинарима у Новом Саду навео да представници синдиката о неким
одредбама будућег закона нису желели ни да разговарају.
– То што они нису о нечему хтели да разговарају ни у којем случају државу не спречава да
каже да су то понуђена решења. Такође, то не значи да те ствари не постоје – навео је Вулин.
В. Чворков
Расправа трајала месецима
Синдикати су претходних дана оценили да ће Влада прекршити процедуру уколико буде
усвајала закон о раду по хитном поступку, односно уколико не буде одржана још једна седница
Социјално-економског савета и уколико након ње не уследи јавна расправа о тексту закона.
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– Седница Савета ће бити одржана, а што се јавне расправе тиче – па шта смо радили свих ових
месеци него имали јавну расправу о изменама тог закона? – казао је Александар Вулин.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radnici_traze_ostavku_direktora.4.html?news_id=283924

Настављен штрајк у Застава Ковачници

Радници траже оставку директора
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ
Крагујевац - Запослени у Застава ковачници наставили су генерални штрајк, настојећи да
спасу фабрику од све изгледнијег стечаја и ликвидације.
Отуда они од јуче, поред побољшања услова рада, потписивања колективног уговора, исплате
заосталих и повећање просечне плате на ранијих 39.000 динара, захтевају и оставку
комплетног менаџмента, на челу са генералним директором Ђорђем Пецељом, долазак
власника предузећа Бугарина Валентина Захаријева у Крагујевац, као и преиспитивање
приватизације фабрике за коју тврде да је сумњива.
Иначе, Застава Ковачница је приватизована 2005, када ју је на аукцији, за 1,6 милиона евра,
купио бугарски бизнисмен Валентин Захаријев. За Ковачницу су у то време биле
заинтересоване и четири реномиране европске фирме, али је, највише захваљујући тадашњем
менаџменту тог крагујевачког предузећа и Агенцији за приватизацију, фабрика продата
Бугарину Захаријеву. Њега су радници јуче позвали у Крагујевац и Заставу, јер сматрају да
треба да одговори на бројна питања. Пре свега, због чега је челик за израду отковака у
Ковачницу стизао посредством једне од његових фирми, а преко њих су и готови производи
испоручивани иностраним купцима у Канади, Немачкој, Словенији... Рачун Ковачнице у
блокади је због дуга држави и другим повериоцима од око 50 милиона динара.
Заставу Ковачница јуче је, на позив запослених, посетио представник Министарства привреде,
који је, тврде синдикалци, био затечен стањем и условима рада у тој фабрици. Радници
Ковачнице планирају да позову лидере Самосталног и Синдиката УГ С “Независност”, Љубишу
Орбовића и Бранислава Чанка, да дођу у Крагујевац и подрже њихову борбу, чији је крајњи
циљ спречавање стечаја и ликвидације фабрике, а тиме и очување близу 300 радних места.
Има посла
У пословодству Ковачнице, које је захтеве радника проследило власнику фирме, кажу да
запослени не разумеју да и та фабрика трпи последице све теже ситуације у домаћем
металском комплексу. Али, не помињу податак да је да та фирма отковцима, између осталих
домаћих и иностраних компанија, снабдева и Заставу оружје, која у последње две године
остварује највећу производњу и извоз у последњих четврт века.
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Премијер Александар Вучић јуче са представницима Америчке привредне коморе

Закон о раду наредне недеље
АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ

Београд - Влада ће у наредних седам дана Скупштини Србије упутити предлог новог закона о
раду, а у наредних месец дана и закона о приватизацији и стечају - изјавио је јуче председник
Владе Србије Александар Вучић, говорећи на скупу који је организовала Америчка привредна
комора.
Према његовим речима, промена радне регулативе неће проћи без отпора, али, како је додао,
ни једна мера која је помогла нашем друштву није усвојена без противљења, па је чак
количина противљења била пропорционална користи коју је друштво имало од те мере.
Вучић је додао и да Влада ради на измени Закона о планирању и изградњи и да би већ за два
месеца привредни амбијент у Србији требало да буде бољи. Он је најавио и борбу против сиве
економије као веома важну, посебно подвукавши проблеме са "нараслим шверцом резаног
дувана" и дампинговањем цена.
- Из јавне администрације ћемо 400 људи који су вишак пребацити
дошколовати тако да могу да обављају посао инспектора. Имамо тим од
променама у Пореској управи. За годину дана нећете моћи да одете
добијете фискални рачун, а проблеме са дуваном ћемо врло брзо
премијер.

у Пореску управу и
36 људи који раде на
у ресторан, а да не
решити - обећао је

Говорећи о фискалној консолидацији, он је признао да би "смањење плата и пензија била
добра мера за јавне финансије", додао да до ње сигурно неће доћи у јуну и јулу и да не зна да
ли ће до ње доћи од јесени.
- На јесен крећу мере фискалне консолидације и зато морамо да видимо како да спречимо
рецесију, пошто ће због ових мера тражња бити бар делимично смањена - рекао је Вучић.
Једна од мера је и смањење броја запослених у јавном сектору којих има превише, нарочито у
администрацији, "и зато ћемо покушати да их сваке године мотивишемо да одлазе у приватни
сектор".
Вучић је најавио и доношење закона о обнови, након којег ће моћи да крене реконструкција и
помоћ за грађане чије су куће оштећене у поплавама, рекавши да је месец дана изгубљено јер
су морале да буду испоштоване све процедуре, како нико не би могао држави ништа да
замери. Зато је све и урађено у сарадњи са Европском унијом.
- Друге ствари, као што је реконструкција путева, већ радимо и у Крупњу смо путеве довели у
стање да мештани тракторима могу да превозе малине, што им је неопходно. Делићемо и
гориво и ђубриво, као и стоку - додао је Вучић.
После Симпа и железаре, Азотара
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Према Вучићевим речима, на помолу је и решење за Смедеревску железару. "У наредних
неколико дана ћемо пресећи око Железаре", рекао је Вучић, поменувши "потенцијалног
америчког партнера". Он је рекао да Железара и Симпо нису предузећа у реструктурирању,
иако их Србија тако третира, већ да су то фирме "због којих имамо губитке од 500 до 750
милиона годишње". Премијер је рекао и да ће "руским колегама" поставити питања у вези
Петрохемије и Азотаре, како би се и проблеми тих фирми решили.

СТУДИО Б
http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=103055

Синос: Закон о раду антираднички
Извор : Студио Б
Синдикат новинара Србије (СИНОС) придружује се другим синдикатима у ставу да је
предложени Закон о раду антираднички и да ће његовим доследним спровођењем од
Србије бити направљена земља сиромаштва.
У саопштењу СИНОС оцењује да се предложеним законом брани искључиво интерес
послодаваца, што је и разлог да се овај документ усвоји по хитном поступку.
Синдикат новинара Србије указује да је реч о једном од најважнијих системских закона који се
односи на запослене и напомиње да су изостанком јавне расправе прекршени Закон о
државној управи и Пословник о раду Владе Србије.
Синдикат новинара Србије посебно упозорава да би, према најавама власти, у Скупштину
Србије ускоро требало да стигне и сет медијских закона. Према оцени СИНОС, ти закони су
писани под притиском моћног лобија који окупља представнике крупног капитала, политике и
дела "медијске елите".
Припрему ових закона, додаје СИНОС, обележила је серија недемократских,
дискриминаторских и скандалозних потеза. Предложени медијски закони предвиђају да се
држава одмах повуче из медија, подсећа СИНОС, који се томе оштро противи, с обзиром на
катастрофалне последице досадашњих приватизација.
У саопштењу СИНОС указује да у приватним медијима Србије не постоје синдикати, нема
социјалног дијалога, ни колективних уговора. Доследном применом предложеног закона о
раду и сета медијских закона тек зачети синдикализам у медијима биће затрт, док ће
уплашени, ућуткани, осиромашени и радноправно незаштићени новинари бити подложни
цензури и још више, аутоцензури, сматра СИНОС.
Захтевамо да се предложени закони врате у јавну расправу, истиче СИНОС и најављује да ће
се, у супротном, придружити протесту који је најавлила Конфедерација слободних синдиката.
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1629335/Vulin%3A+Novi+sastanak+o+Zakonu+o+radu.html

Вулин: Нови састанак о Закону о раду
Пре упућивања измена Закона о раду Влади на усвајање, биће одржана седница
социјално-економског савета како би социјални партнери изнели "своје последње
мишљење о предложеним одредбама", најавио је министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Александар Вулин.
Вулин је истакао и да се нада да ће бити још састанака и пре и после тога. Како је рекао, онда
предлог закона долази у Владу, па у скупштинску процедуру, преносиТањуг.
Изјава Александра Вулина
Министар је рекао да се Закон о раду мења и доноси као и било који други закон и да је
потребно да га предложи влада и да дође у скупштину.
"Зато што сматрамо да је тај закон посебно битан, трудимо се да сви релевантни актерти кажу
своје мишљење, да уважимо и синдикат и послодавце. И наравно, на крају ће коначну одлуку
донети посланици", рекао је Вулин.
Према његовим речима, измене Закона о раду се баве и "онима који раде и онима који не раде
и онима који тек треба да раде".
Подсетио је и да синдикати и послодавци имају примедби и да су "са неким стварима
задовљни а са некима незадовољни''.
"Зато је држава ту да преузме на себе одговорност да пресече и каже биће овако. И наравно,
ту је да истрпи сваку критику", рекао је Вулин.
Према његовим речима, намера државе је првенствено да створи бољи привредни амбијент и
атмосферу која ће на крају донети добро свима - раднику и послодавцу.
Вулин је напоменуо и да је Закон о раду "само део велике слагалице" јер неће сам моћи да
промени привредни амбијент, али ће са Законом о приватизацији, са Законом о државним
службеницима, са Законом о разним социјалним давањима то моћи да буде урађено.
Министар није могао да прецизира када ће се измене Закоан о раду наћи у скупштинској
процедури додавши да ће то зависити и од распореда рада у парламенту.
Вулин који, је председник Покрета социјалиста, присуствовао је хуманитарном фудбалском
трурниру на Ади Циганлији.
Космајац да се забрине
Министар Вулин је изјавио и да Космајац, којег је премијер Александар Вучић означио као
главног нарко-дилера, има "пуно разлога да се забрине" јер "мора да зна да му овде неће бити
мира".
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"Некада је тешко доказати да је неко нарко дилер. Ево ја говорим као потпупни лаик, али ако
неко има имовину која је стотину пута већа од његовог прихода мени је то разлог за сумњу и
да се са неким озбиљно поразговара, да се пореска и многе друге службе укључе око тога",
рекао је Вулин Фонету.
Вулин каже да Ал Капоне никад није одговарао за оно што је радио, али да за утају пореза
јесте.
"Мени је довољно да они који трују нашу децу буду у затвору, које ће бити кривично дело није
ми важно", рекао је Вулин.
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1628696/Vulin%3A+Usaglasiti+stavove+o+Zakonu+o+radu
.html

Вулин: Усагласити ставове о Закону о раду
Држава процедуром доношења Закона о раду покушава да усагласи ставове синдиката,
послодаваца и јавности, рекао је министар за рад Александар Вулин.
Истакао је да ће се поменути закон наћи у Скупштинској процедури зато што, како је рекао,
поштује мишљења свих релевантних фактора за његово доношење, а то су синдикалци,
послодавци и широко јавно мњење, преноси Тањуг.
"Ради се о измени закона и држава мора да учествује у његовом доношену, јер синдикалци и
послодавци то сами не могу да ураде", истакао је Вулин.
Министар рада је нагласио да се поменути закон не односи само на оне који раде, већ и на оне
који тек треба да заснују радни однос.
"Сва решења која доносимо изменом Закона о раду, доносе се са циљем да се сачувају
постојећа радна места, али и да се добију нова", навео је Вулин.
Министар је рекао да су представници синдиката одбили да разоварају о неким тачкама и
додао да је степен сагласности велики што сведочи и чињеница да се исти текст предлога
закона налази и на сајту синдиката и на сајту Министарства.

РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-uvod-u-robovlasnicki-sistem_496705.html

Синдикати: Увод у робовласнички систем
БЕОГРАД -
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Конфедерација слободиних синдиката сматра да предложене измене Закона о раду уводе
"робовласнички" систем и најављују могућност штрајкова и протеста уколико тај законски
предлог уђе у процедуру за усвајање.
Председник Конфедерације слободних синдиката Ивица Цветановић рекао је на данашњој
конференцији за новинаре, да се предложеним изменама Закон о раду мења у око 150
чланова, од чега је 70 одсто одредби усмерено ка умањењу права радника.
Предложеним законским изменама послодавац ће моћи да продужи радно време дуже од осам
сати, као и место рада и распореда радног времена како њему одговара, без обавезе да своју
одлуку образложи, указао је Цветановић.
Према његовим речима, послодавац ће моћи сам да мења уговорену зараду, без обавезе да
образложи, а такође неће морати ни да плати прековремене сате.
Новим законским предлогом уводи се рад на одређено време две или три године, у одређеним
случајевима и дуже, без обавезе послодавца да радника прими "за стално", указао је он и
додао да уколико радник постане технолошки вишак или је пред пензијом, отпремнина ће му
бити смањена.
Није добро ни то, како је навео, што се законом признаје само минули рад код садашњег
послодавце, а не укупни радни стаж, као и укидање плаћања сменског рада, упућивање
радника да ради код другог послодавца и отказивање уговора о раду без икаквог
образложења.
Цветановић је навео и да ће, према предложеном закону, новчана примања запослених бити
смањена, колективни уговоре престати да важе у року од шест месеци после усвајања
законских измена, а рад синдиката практично бити укинут.
Овај синдикат инсистира на јавној расправи о предложеним изменама Закона о раду, коју
влада упорно избегава, иако је на то обавезује и Закон о јавној управи и Пословник о раду
владе.
Цветановић је нагласио да овакве измене Закона о раду траже страни инвеститори, мада ни
приближан немају на снази у својим домицилним земљама, док домаћи послодавци не увиђају
да им на дужи рок такав закон уопште неће одговарати.
У раду данашње конференције учествовали су председници Синдиката Радника ЕПС-а Милан
Ђорђевић, Синдиката ПТТ Србије Александар Павловић, Синдиката Телекома "Србија",
Мирослав Јоксимовић и Синдиката медицинских сестара и техничара Србије, Драган Бисенић.
Они су указали да је Конфедерација слободних синдиката, којој припадају њихове
синдикатлне организације, 2010. године званично доказала своју репрезентативност, па стога
захтевају да се директно укључе у социјални дијалог о изменама Закона о раду.
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Михајловић: Најава премијера изненађује
Секретар Савеза самосталног синдиката Србије и члан Радне групе за измене Закона о раду
Зоран Михајловић изјавио је да је изненађен данашњом најавом премијера Александра Вучића
да ће се Закон о раду наћи у скупштинској процедури у наредних седам дана.
Он је агенцији Бета казао да та изјава Вучића изненађује јер још нису решене спорне одредбе
које се тичу проширеног дејства колективног уговора, а није ни заказана седница Социјалноекономског савета чији чланови морају да се изјасне пре него што закон уђе у скупштинску
процедуру.
"Нелогично је да све то може да се реши у тако кратком року и да се закон нађе у
скупштинској процедури", казао је Михајловић.
Он је поновио да је захтев синдиката да у новом закону о раду колективни уговор има
проширено дејство, како би важио за целу грану, истакавши да се проширено дејство тражи,
јер се тренутно колективни уговори односе на чланице Уније послодаваца, односно на око пет
одсто послодаваца.
Вучић је данас раније казао да је извесно да ће закон о раду наићи на отпор у делу друштва,
али да ниједна промена која је донела добро народу није прошла без највећих отпора.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=20&nav_id=864898

Од сагласности о ЗОР само покушај
ИЗВОР: ТАЊУГ
Београд -- Министар за рад Александар Вулин изјавио је да држава процедуром доношења
закона о раду покушава да усагласи ставове синдиката, послодаваца и јавности.
Вулин је истакао да ће се поменути закон наћи у Скупштинској процедури зато што, како је
рекао, поштује мишљења свих релевантних фактора за његово доношење, а то су синдикалци,
послодавци и широко јавно мњење.
"Да будемо потпуно прецизни, ради се о измени закона и држава мора да учествује у
његовом доношену, јер синдикалци и послодавци то сами не могу да ураде", рекао је Вулин.
Он је нагласио да се поменути закон не односи само на оне који раде, већ и на оне који тек
треба да заснују радни однос.
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"Сва решења која доносимо изменом Закона о раду, доносе се са циљем да се сачујаву
постојећа радна места, али и да се добију нова", рекао је Вулин.
На питање новинара да синдикалци имају примедбу да степен сагласности по тексту новог
закона није онолики колико се у јавноти представља, Вулин је рекао да су синдикалци одбили
да уопште разоварају о неким тачкама, тако да то ни у ком случају, по његовом мишљену,
државу не спречава да каже да су то понуђена решења, а са друге стране, не постоји став
синдката да се, како је прцизирао, не може рећи да нема сагласности о томе.
"Да је степен сагласности заиста велики сведочи и чињеница да се апсолутно исти текст
предлога закона налази и на сајту синдиката и на сајту Министарства", истакао је Вулин.
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