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Изиграли раднике
Ј. Ж. Скендерија
Синдикати се оштро противе Нацрту закона о раду који је написало Министарство рада. Осим
протеста, синдикалци су запретили и масовним радничким демонстрацијама
ПОНУЂЕНИ Нацрт закона о раду врло је сличан „Радуловићевом“, само у мало блажој форми.
То није оно о чему смо се договарали на састанцима Радне групе и нећемо га прихватити,
рекао је јуче Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије.
Према његовим речима, такав документ нас враћа на почетак 20. века и уколико се не
испоштују првобитно договорене смернице, синдикати ће морати да реагују. Осим протеста,
синдикалци су запретили и масовним радничким демонстрацијама.
- Новине у Нацрту су да се укида проширено дејство колективног уговора, као и ноћни рад, а
минули рад важи само код последњег послодавца - рекао је Орбовић. - Уз принцип силе, закон
ће бити донет, али шта је са дијалогом, на који се власт толико позива.
За Злату Зец из Уједињеног гранског синдиката „Независност“ поражавајуће је да се
изигравају принципи договорени пре неколико месеци са истом актуелном влашћу.
- Ми смо се у потпуности држали договора, а они нису - рекла је она. - Власт обмањује јавност
да смо се усагласили у око 90 одсто текста, што није тачно. Нисмо дозволили да се отвара
расправа о зарадама и правима синдикалних представника и организација, а Министарство је
то учинило.
Према речима Зорана Стојиљковића, професора Факултета политичких наука, у причи о
радном законодавству се продају тезе које никако не стоје.
(НЕ)РЕПРЕЗЕНТАТИВНИАсоцијација слободних и независних синдиката упозорила је јуче да се
Закон о раду доноси у оквиру једне „неформалне“ групе представника радника и послодаваца,
чија репрезентативност није доказивана осам година.
- Питамо се ко седи у Социјално-економском савету који у наше име доноси закон, који ће
драстично смањити права и зараде - кажу у АСНС.
- На које послодавце ће се односити колективни уговор уколико се укине проширено дејство.
Сва одговорност за доношење овог документа пада на чланове СЕС из редова синдиката, који
ће радницима Србије морати да објасне зашто се укида сменски рад, а за одлазак у пензију им
је мања отпремнина.
- Омиљени став је да је у јавном сектору запослено 780.000 људи и да су њихове плате веће од
осталих за 20 до 30 одсто у односу на приватни сектор - каже Стојиљковић. - Притом се
заборавља да се код приватника део зараде прима на руке.
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За Синдикат индустрије Србије, власт је одлучила да драстично скреше права запослених и у
томе има безрезервну подршку свих удружења послодаваца.
Пренемагање носилаца власти око измена Закона о раду на штету запослених у корист
овдашњих тајкуна, који су своје богатство стекли шверцерском економијом деведесетих
година и пљачкашком приватизацијом после 2000. године, покушава да се „покрије“ некаквим
преговорима „социјалних партнера“.
- Највећи порески обвезници уједно су и највећи порески дужници и узрок пропасти српске
привреде и економије - каже Негослав Јовановић, председник овог синдиката. - Теза да ће
Закон о раду отворити нова радна места је смешна, синдикати који седе у радној групи,
требало би по његовом мишљењу, да се окрену чланству, запосленима и грађанима, уместо
што разматрају шта треба да дају тајкунима.
ХИТНО, БЕЗ РАСПРАВЕ
ЗАКОН о раду ће, према сазнањима синдиката, бити донет по хитном поступку. Орбовић тврди,
да ће за седам дана већ бити у парламенту, а јавне расправе неће ни бити, иако се ради о
једном од најважнијих закона у Србији.
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:494738-Neobus-Sve-je-bolje-od-dobosa

Необус”: Све је боље од добоша

„

Н. СУБОТИЋ
Градски синдикат металаца Новог Сада предлаже решење за "Необус": Фабрика би могла да
сервисира возила за потребе ЈГСП. Синдикат подсећа да су узалуд упозоравали на
неправилности
УМЕСТО да "Необус", новосадска фабрика аутобуса оде на добош, много боље решење би било
да постане градско предузеће, односно да за потребе ЈГСП "Нови Сад" производи и репарира
аутобусе - поновили су свој предлог из Самосталног синдиката металаца Новог Сада.
Металци су, иначе, овакво решење предлагали чим је ова фабрика ушла у озбиљне проблеме,
али слуха за тај предлог, како наводи Новак Васић, председник овог синдиката, није било.
Имовина "Необуса", подсећамо, биће понуђена на аукцији, коју је за 12. јун, у подне, у кругу
предузећа заказао Привредни суд у Новом Саду. У овој фирми је стечај уведен 22. новембра
2012. године, а банкрот је проглашен у фебруару ове године. Процењена вредност "Необуса"
је око 6,8 милиона евра, а потенцијални купци треба да положе депозит од око 1,3 милиона
евра. Почетна цена фабрике требало би да буде око 3,4 милиона евра, односно, износиће
половину процењене вредности.
- Страх нас је да је сада, када је већ заказана продаја имовине фирме, већ касно за то, али,
верујемо да би се уз мало добре воље, то питање могло решити - каже Васић. - Нишки градски
превозник урадио је тако. У Новом Саду је помињано пресељење ЈГСП, а "Необус" има 12
хектара простора, тако да би ту могло да буде довољно места и за градског превозника, а и за
фабрику која би радила за њихове потребе.
Васић такође упозорава како би се и овај пут могло догодити да интереси појединаца буду
изнад општег интереса радника, града и државе.
- Управо тих 12 хектара, који ће се ускоро налазити на самом Булевару Европе, могло би да
буде пресудно за продају - каже Васић. - Верујем, међутим, да нико неће за фирму дати у
првој продаји, када на другој може да је купи упола цене...
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УПОЗОРАВАЛИ НА КОРУПЦИЈУ
Ми, из синдиката, више пута смо упозоравали на неправилности којих је било у "Необусу" каже Васић. - Обавестили смо о томе и Агенцију за борбу против корупције, која је, наводно,
предмет проследила тужилаштву, али резултата није било...

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/nema_stranke_koja_bi_stala_na_stranu_sindikata_.4.html?news_id=282897

У фокусу - Зоран Михајловић, Савез самосталних синдиката Србије

Нема странке која би стала на страну синдиката
АУТОР: РУЖА ЋИРКОВИЋ
Београд - Најреалније је да се измене Закона о раду нађу на седници Социјално-економског
савета тек после 20. јуна, сматра генерални секретар Савеза самосталних синдиката Србије
Зоран Михајловић. Председавајући Савета Бранислав Чанак из УГС „Независност“ до краја
следеће недеље је у иностранству, па Савет нема ко да закаже, а и министар за рад
Александар Вулин ће следеће недеље бити на путу, па ни без њега не би могла да се одржи
седница.
- Ми се надамо да ће се на седници Савета ипак наћи неки компромис, односно да ће бити
прихваћени наши захтеви у погледу проширеног дејства колективног уговора и минималне
зараде. Уколико став Савета буде негативан, ми морамо да изађемо на улицу, на протесте каже Михајловић за Данас и додаје: „Нелогично је очекивати да Народна скупштине донесе
одлуку у нашу корист. Пошто је састав Народне скупштине овакав какав јесте, владајућа
коалиција има огромну већину, гласа се притискањем тастера, не очекујемо да ће они много о
том питању размишљати. А немамо у владајућој коалицији ни неку странку која ће евентуално
да стане на нашу страну. Опозиција ће по старом правилу вероватно бити уз нас, али то нам не
значи много у таквој ситуацији.“
На подсећање да се странка министра Вулина Покрет социјалиста хвалила како је сачинила
закон у коме је предвиђена казна за послодавца који не исплаћује плате, Михајловић каже:
„Вулин је нама у једном тренутку рекао како се поноси једним чланом који је он у Закон
ставио на свој ризик. Верујте да смо гледали уздуж и попреко цео овај предлог Закона, ми то
побољшање о коме он прича, стварно нисмо видели. Ви морате да питате Вулина шта је тиме
хтео да каже, ја стварно не знам.“
Михајловић каже да је синдикат тражио да се неисплаћивање плата запосленима дефинише
као кривично дело, али то није усвојено.
- Не видим да је господин Вулин нешто епохално урадио, што се тиче Закона о раду, да би
заштитио раднике - каже Михајловић.
Бранислав Чанак је Данасу раније рекао да неисплаћивање плата као кривично дело није
унето у Закон о раду јер му ту и није место него у Кривичном закону.
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Радна група за усаглашавање измена Закона о раду договорила је да се отпремнине исплаћују
само за године код последњег послодавца и са њим повезаних лица, да се при одласку у
пензију исплаћују две уместо три просечне плате као отпремнина, да рад на одређено време
може трајати највише две године, да се минули рад обрачунава само за рад код тренутног
послодавца.
Радници Агрожива данас најавили блокаду пута
Зрењанин - Незадовољни радници „Агрожива“ из Житишта јуче су уклонили барикаде са пута
Темишвар - Зрењанин, али су блокаду те саобраћајнице најавили и за данас, од 7 до 14 сати.
Радници, који плату нису добили од почетка ове године, казали су да је данашња, двочасовна
блокада пута само упозорење и једини начин да скрену пажњу на своје проблеме. „Будући да
нам се није нико обратио из менаџмента ни из јавног предузећа Србијагас, која је власник
компаније, блокаду настављамо“, рекао је председник штрајкачког одбора Јовица Катић. Како
је навео, блокаде ће организовати свакодневно, све док им се неко из „Србијагаса“ не обрати
и каже шта ће бити са фабриком и заосталим платама. Бета
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/primena_zakona_kasni_po_dve_godine_.4.html?news_id=282896

Србија не може да се похвали високом оценом за транспарентност законодавног процеса

Примена закона касни по две године
АУТОР: И. НИКОЛЕТИЋ

Београд - У Србији се чак две трећине закона усваја по хитном поступку, без јавне расправе и
учешћа привреде, локалних самоуправа и организација цивилног друштва. С друге стране,
због спорог доношења подзаконских аката њихова примена касни по две године у просеку,
показује други годишњи Регулаторни индекс Србије (РИС), који су јуче представили
Национална алијанса за економски развој (НАЛЕД) и Америчка агенција за међународни развој
(УСАИД).
Тај индекс, који је заправо оцена квалитета и транспарентности законодавног процеса,
ажурности државе у њиховом спровођењу, регулаторног оптерећења привреде и доступности
информација, достиже тек 41,8 одсто жељеног стандарда. Иако је РИС знатно виши у односу
на прошлогодишњи, који је износио 31,7, ниска вредност говори да су квалитет закона, начин
њиховог доношења и спровођење кључни проблем за привреднике у Србији.
У анализи се указује да је за развијање повољног привредног амбијента потребна стабилна
политика, без наглих заокрета у законским решењима, правна сигурност и доследна примена
закона, јефтина и ефикасна администрација и транспарентнија комуникација са државом.
Управо на тим аспектима је Србија „пала“ јер се закони мењају и допуњују често и не
спроводе се доследно.
Представљено је и истраживање ставова привреде према сивој економији, које се углавном
подудара са закључцима које показује РИС. Привредници кажу да их највише оптерећује
конкуренција из сиве зоне, затим високи порези и доприноси, честа промена прописа, и слаба
куповна моћ грађана.
Готово две трећине привредника сматра да су им приходи мањи за више од 30 одсто због
нелојалне конкуренције из сиве зоне, док 15 одсто сматра да им је приход мањи чак 50 одсто.
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Као последице, 84 одсто испитаника истиче обарање њихових цена, 79 одсто смањен промет,
а две трећине њих истакло је отежано запошљавање радника. Само 11 одсто анкетираних
сматра да у њиховој делатности сви плаћају порез, док сваки четврти тврди да чак половина
радника има уговоре, али да се не пријављује целокупна зарада.
Иако су се привредници готово једногласно сложили са оценом да сива економија угрожава
привреду, мишљења су подељена када је у питању ефикасност и одлучност државе да реши
тај проблем. Док 58,9 одсто њих сматра да је држава одлучна у томе, 55,2 одсто нема
поверења у систем кажњавања.
Информације доступне
Једина компонента РИС која је прошле године била задовољавајућа јесте доступност
информација, пре свега због квалитета интернет страна министарстава, али је и у оквиру
овог дела један индикатор низак. Наиме, тек 10 од 18 министарстава је одговорило на упите
грађана.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_zaboravila_obecanu_podrsku.4.html?news_id=282892

Радници „Заставе камиони“ траже заостале плате

Држава заборавила обећану подршку
АУТОР: З.РАДОВАНОВИЋ
Крагујевац - Неколико десетина радника „Заставе камиона“ свакодневно протестују у кругу
предузећа, захтевајући исплату две и по заостале зараде и још неких принадлежности, те
утврђивање одговорности менаџмента и синдикалног руководства за стање у фабрици.
Радници оптужују директоре и синдикалце и за честа путовања по иностранству, од којих,
фабрика нема никакве користи.
У Синдикату „Заставе камиона“ кажу да разумеју незадовољство запослених, али да је
раднички гнев усмерен на погрешну страну. „Застава камиони“ је предузеће у
реструктурирању, односно у ингеренцији државе која је, истичу синдикалци, преузела обавезу
да обезбеди њено функционисање до приватизације, или стечаја. Држава јој је, међутим,
одавно ускратила сваку врсту помоћи и подршке.
Синдикалци подсећају и да су председник Србије Томислав Николић и доскорашњи
в.д.министра привреде Игор Мировић, приликом недавног сусрета са менаџментом компаније
ЈАК из Кине обећали пуну подршку државе „Застави камиони“ до њене приватизације, односно
успостављања сарадње са том кинеском фирмом, чији камиони би у Крагујевцу требало да
почну да се склапају почетком октобра. Ни од тих обећања, барем до сада, није било ништа.
- Покушавамо да објаснимо радницима да не само да немамо никакву помоћ и подршку са
стране, већ да смо препуштени тржишној утакмици са великим иностраним компанијама, те да
би било добро да се стрпе до јесени, када ће, како се очекује, овде почети монтажа кинеских
камиона. Њима је, међутим, то далека будућност, јер до октобра од нечега треба да
издржавају породице - истичу у „камионџијском“ Синдикату.
„Заставе камиони“, фабрика која је некада годишње производила и тржишту испоручивала
близу 10.000 камиона, лане је, готово за Риплија, продала седам возила. За првих пет
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овогодишњих месеци, није продала ниједан камион. Крагујевачка фабрика због овога не плаћа
порезе и остале дажбине, услед чега на може самостално да учествује на тендерима, већ то
повремено чини посредством појединих приватних фирми које, уколико уговоре посао, добро
наплаћују своје услуге.
Држава, с друге стране, не подстиче јавна предузећа, војску и полицију да предност при
набавци теренских возила дају домаћим произвођачима, „Застави“ и ФАП-у, до решења
статуса тих фирми.
Чека се састанак у Министарству
Синдикати и менаџмент Групе „Застава возила“ и „Заставе камиона“ требало би, током
наредне седмице, да се сретну са надлежнима у Министарству економије. Очекује се да ће
састанку претходити потписивање уговора о пословно-техничкој сарадњи „Заставе камиона“
и кинеске компаније ЈАК.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/471412/Vulin-Plate-nece-biti-nize

Вулин: Плате неће бити ниже
Тањуг
Нови закон о раду није антираднички и плате запослених у Србији његовим ступањем на снагу
неће бити ниже 10 одсто, као што тврде синдикати, поручио је министар за рад,
запошљавање, социјална и борачка питања Александар Вулин.
Он за Новости истиче да протести, о којима говоре синдикални лидери јесу легитимно
средство, “а да ли ће донети добро Србији, то ћемо видети”.
Поводом напада синдиката на предложени Нацрт закона о раду, Вулин каже да закон има више
од 200 чланова, а да синдикалци нису желели да говоре о свега десетак који се односе на
зараде, синдикална права и проширено дејство колективног уговора, док је све остало
усаглашено.
- Поштујем да нису желели да преговарају, али није тачно да нису упознати са решењима каже Вулин.
Он је одбацио и примедбе везане за укидање сменског рада, тврдећи да он постоји и у овом
документу и да примедбе не стоје.
- Рад у смени плаћао се као накнада од 26 одсто, а исти постотак важио је и за ноћни рад.
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Међутим, у јавним предузећима се због погрешног тумачења рачунало и једно и друго, па су
се многима исплаћивале дупле накнаде - објашњава Вулин.
Каже и да је закон потребан брзо да би решиле многе ствари.
- Представници синдиката и послодавци су већ дали своје мишљење и предлоге, а пошто
желимо да будемо чланица ЕУ, своју оцену ће дати и Европска комисија - рекао је Вулин.
Према његовим речима, ових дана биће одржана и седница Социо-економског савета, а сви
чланови већ имају готов нацрт.
- Овај документ неће избрисати незапосленост, али ће свакако помоћи у решавању овог
проблема - закључио је Вулин.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/471071/Udovicki-Platni-razredi-se-ne-mogu-uvesti-preko-noci

МИНИСТАРКА ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ НАЈАВЉУЈЕ ЗАКОН О ПЛАТАМА

Удовички: Платни разреди се не могу увести
преко ноћи
Г. Булатовић
Закон о платама, који ће регулисати примања за све у јавном сектору, биће усвојен на јесен каже Кори Удовички, министарка за државну управу и локалну самоуправу.
- Потребно је да се систематично регулишу све зараде у јавном сектору да у крајњој инстанци,
на логичан начин, држава с једне стране може да конкурише, а да с друге стране, у односу на
тржиште, не награди превише квалитетне људе. Морамо да поредимо иста занимања у
различитим деловима јавног сектора, како у оквиру истог занимања да вреднујемо зараду због
разних фактора. То не може одједном за све запослене у јавном сектору - тврди министарка.
Надзор над применом платних разреда вршиће директно Министарство и државни ревизор.

Лоше искуство у примени садашњих платних разреда у државној
управи Удовички објашњава чињеницом да се толерисало изигравање.
Прво једноставна занимања
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У припреми платних разреда прво ће се обрадити најједноставнија занимања, па затим
различите области - здравство, образовање....
- Да нам се не догоди да под занимањем возач плата буде једна, а када се формулише као
управљач моторним возилом друга.
- И не може се преко ноћи увести ред, али када једном знамо да смо направили систем са
критеријумима, њега ћемо увести фазно, али тамо где се уводи важиће за све без изузетака.
И систем надзора је ствар политичке воље, која није довољна. Мора да постоји спремност да
се уложе финансијска средства у надзор, јер немамо довољно инспектора, а нису ни попуњена
сва систематизована места.
Већ сада, на најаве увођења платних разреда за све, има питања како је могуће исто платити
лекара у Београду и у Лесковцу, када лекар у Београду има и више пацијената, али и скупљи
живот.
- Треба доста времена и промишљања. Поређење чак и истих послова, различитих искустава,
различитих способности у различитим местима и у различитим условима не треба исто да се
третирају. Ту ће задатак бити да се вага, а да систем не буде компликован и подложан
злоупотреби и изигравању.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/471072/Minimalac-na-racun-ostalo-na-ruke-Ovako-neke-firme-zakidaju-radnike

Минималац на рачун, остало на руке: Овако неке
фирме закидају раднике
Гордана Булатовић
Око 150.000 запослених који званично примају минималац други део зараде добија на руке, и
то преко посредничких агенција.
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Овај начин за смањивање суме која се издваја за порезе и доприносе примењују бројне
фирме. Запослени ћуте у страху од губитка било какве зараде, упркос томе што су
хендикепирани на више начина. Не могу да добију кредит, немају право на дозвољени минус,
а сутра, када оду у пензију, неће моћи да рачунају на пензије веће од оних најнижих.
Слободан С. из Београда један је од таквих. Рачунао је да је то што је врло брзо по завршеним
студијама нашао посао било довољно да заборави подстанарски живот. Ипак, радно искуство
му је другачије.
- Прво сам, током пробног рада, добијао новац на руке у еврима по обављеном послу. Рачунао
сам да је то тек почетак и да ћу када се стекну услови да ме приме за стално имати и чисте
папире. Али када је прошао пробни рад, постављен ми је услов да отворим предузетничку
агенцију на коју бих био пријављен са средњом стручном спремом, а преко које би ми фирма
уплаћивала доприносе и плату. Ја сам њима подизао готовину коју би ми уплатили на основу
измишљених фактура. На овај новац се не плаћа порез. Тај новац су користили за исплату
невидљивог, другог дела плата запосленима који су пријављени на минималац - објашњава
Слободан С. за “Блиц”.
Обука у Пореској управи
У Пореској управи Србије кажу да редовно контролишу све пореске обвезнике, па и агенције.
Додају и да од 1. јула крећу у интензивнију контролу свих који раде на црно и да се у управи
тренутно обучавају они који су досад радили по канцеларијама за рад на терену.
Он каже да овако ради и још неколико његових колега.
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- Приморани смо на такве аранжмане да бисмо задржали посао. Сами шефови тврде како ни
клијенти не желе да плаћају цео порез и захтевају од њих да им плаћају услуге без ПДВ-а
преко фирми са паушалним порезом. То би се могло назвати зачараним кругом који радник
просто прихвати као чињенично стање, модеран робовласнички систем - закључује Слободан
С.
Све снаге у контролу
Милојко Арсић
Професор Економског факултета у Београду Милојко Арсић
каже да је из дана у дан све већи број оних који се баве
сивом економијом.
- Све више газда скрива људе који раде за њих по
кафићима, продавницама, фирмама... Све је мање оних
који издају фискалне рачуне. Важно је да држава покаже
да је спремна да уђе у рат са таквима. Овако широке
пореске олакшице какве су донете требало је свести на
минимум и рећи послодавцима: “Имате шансу да
легализујете свој рад. Ако нећете, платићете високе
казне”. То би донело бољи ефекат - закључује Арсић.
Он напомиње да се о сузбијању сиве економије већ дуго
времена много прича, а мало ради.
- Мислим да недавно усвојене пореске олакшице неће
довести до новог запошљавања, односно да неће натерати
послодавце који данас не пријављују своје раднике или им
дају минималац да раде легално - објашњава Арсић.
Он додаје и да је проблем направило и то што је подигнут
изузетно висок цензус за паушалце, али и за обвезнике
ПДВ-а, и да би било рационално да се он смањи.
- Послодавци све чешће посежу за преварама и држава би
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требало да искористи све своје вишкове запослених како
би контролисала сиву зону - закључује проф. Арсић.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/poslodavci-i-sindikati-bez-dogovora-o-zakonu-o-radu

Послодавци и синдикати без договора о Закону о
раду
Ни после три месеца откако је направљена, радна група за писање новог закона о раду, у којој
су се нашли представници државе, синдиката и послодаваца, није успела да постигне
компромис. Заправо, како се може закључити из онога што учесници у тим преговорима
изјављују,
За истим столом различити интереси
договор је постигнут само када је реч о томе колико ће често бити усклађивана минимална
зарада, док се о свим осталим кључним питањима није дошло до компромиса.
То, практично, значи да ће, упркос свем преговарању, Влада на крају морати да буде та која
ће пресећи и дати коначно решење о томе шта ће се наћи у закону о раду.
– Једини могући начин је да држава одлучи. Тешко је очекивати да ће синдикати и послодавци
да се сложе о свим питањима и да нађу неко заједничко решење, с обзиром на значајно
различите ставове – каже председник Уније послодаваца Небојша Атанацковић.
Он као лоше решење у законском предлогу који ће се на крају наћи пред посланицима наводи
то што ће „могућност да се раскине радни однос са запосленим, уколико дође до смањења
обима пословања, остати компликована као и до сада“.
С друге стране, први човек највеће радничке организације у земљи, Савеза самосталних
синдиката, Љубисав Орбовић каже да се синдикати апсолутно нису сагласили с деловима
закона који се односе на зараде, с делом који говори о отпремнинама само код последњег
послодавца, с исплатом две просечне зараде приликом пензионисања уместо три, те о
проширеном дејству колективних уговора.
Тако испада да се представници радника и послодаваца заправо нису сложили скоро ни о чему
сем о, како је навео Атанацковић, томе да се минимална цена рада утврђује једном годишње а
не два пута, као што је до сада био случај. Приде – иако то није тема закона о раду – јасно је
да послодавци и синдикати не могу да се договоре ни о томе колика ће бити минимална
зарада.
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Министар за рад Александар Вулин каже да је Предлог закона о раду спреман и да очекује да
се у наредном периоду чланови Социјално-економског савета изјасне о њему.
– Радне групе су радиле, постигнут је висок ниво сагласности о неким темама, али о некима
није постигнута сагласност, и то је нешто што је природно – рекао је Вулин.
Он је додао да је нови закон прављен тако да одговара свима. С таквом оценом се, ипак, не
слажу остали учесници у преговорима. Генерална секретарка Уједињених гранских синдиката
„Независност“ Злата Зец истакла је да су у предложени закон самоиницијативно унете измене
које са синдикатима нису усаглашене.
– Путем медија чујемо да смо се сагласили, што није тачно. Синдикати нису дозволили да се
уопште отвори поглавље о зарадама као и о смањењу права синдиката – истакла је она.
Атанацковић, с друге стране, тврди да су се послодавци трудили да нови закон буде што више
„европски”, али да то неће бити случај. Он је оценио да ће пре дефинитивног усаглашавања
са законодавством ЕУ, доћи до још једне измене закона о раду, као што је то случај у
Хрватској.
Радну групу чинили су представници Владе, односно министарстава рада, финансија и
привреде, Уније послодаваца Србије, два репрезентативна синдиката – Савеза самосталних
синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката „Независност“, и, од почетка маја,
представници Привредне коморе Србије.
В. Чворков

http://www.pressonline.rs/info/politika/314574/vulin-plate-nece-biti-nize.html

Вулин: Плате неће бити ниже
Нови закон о раду није антираднички и плате запослених у Србији његовим ступањем на снагу
неће бити ниже 10 одсто, као што тврде синдикати, поручио је министар за рад,
запошљавање, социјална и борачка питања Александар Вулин.
Он за Новости истиче да протести, о којима говоре синдикални лидери јесу легитимно
средство, "а да ли ће донети добро Србији, то ћемо видети".
Поводом напада синдиката на предложени Нацрт закона о раду, Вулин каже да закон има више
од 200 чланова, а да синдикалци нису желели да говоре о свега десета који се односе на
зараде, синдикална права и проширено дејство колективног уговора, док је све остало
усаглашено.
"Поштујем да нису желели да преговарају, али није тачно да нису упознати са решењима",
каже Вулин.
Он је одбацио и примедбе везане за укидање сменског рада, тврдећи да он постоји и у овом
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документу и да примедбе не стоје.
"Рад у смени плаћао се као накнада од 26 одсто, а исти постотак важио је и за ноћни рад.
Међутим, у јавним предузећима се због погрешног тумачења рачунало и једно и друго, па су
се многима исплаћивале дупле накнаде", објашњава Вулин.
Каже и да је закон потребан брзо да би решиле многе ствари.
"Представници синдиката и послодавци су већ дали своје мишљење и предлоге, а пошто
желимо да будемо чланица ЕУ своју оцену ће дати и Европска комисија", рекао је Вулин.
Према његовим речима, ових дана биће одржана и седница Социо-економског савета, а сви
чланови већ имају готов нацрт.
"Овај документ неће избрисати незапосленост, али ће свакако помоћи у решавању овог
проблема", закључио је Вулин.
Извор: Тањуг

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=06&dd=05&nav_id=857360

Закон о раду - сав парадокс Србије
ИЗВОР: ТАЊУГ
Београд -- Синдикат индустрије Србије изразио је данас незадовољство предложеним
изменама Закона о раду истичући да су оне на уштрб права радника.
"Најављене измене Закона о раду, које се тобож усаглашавају између социјалних партнера, показују
сву парадоксалну ситуацију у којој се Србија налази. Пренемагање, као начин владања, здушно су
прихватили и 'социјални партнери', како себе називају представници послодаваца, синдиката и владе",
наводи се у саопштењу.
У предложеном решењу драстично се смањују права запослених, а томе подршку дају сва
удружења послодаваца, пише у саопштењу тог синдиката.
"И док је привреда и држава постојала све сиромашнија и све задуженија, највећи порекси
обвезници (тајкуни) били су све богатији, све похлепнији и све бахатији. Бахатост која се
огледа и која је најочигледнија у предложеном нацрту Закона о раду који се тобож усаглашава
између 'социјалних партнера' од којих су два партнера апсолутни транзициони добитници
(власт и тајкуни) а један (синдикати као представници радника) апсолутни транзициони
губитник", наводи се у саопштењу Синдиката индустрије.
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Синдикат указује да нови Закон о раду неће подстаћи запошљавање нити помоћи отварању
нових радних места јер је, како наводе представници тог синдиката, "за две године у јавном
сектору запослено више од 100.000 партијских активиста и тај број сваким даном наставља да
се увећава по важећем Закону о раду".
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