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Орбовић: Сутра протест, за даље - видећемо
Тањуг
Потпредседник Савеза самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је да ће
синдикат сутра одржž ати протест испред Скупштине Србије због измена Закона о раду, али
није могао да прецизира - š та синдикат даље планира
- Улазимо у генерални штрајк протестом испред парламента. Каква ће даља динамика штрајка
бити, да ли ћемо ићи на штрајкове упозорења или потпуне обуставе рада, да ли ће се
наставити протести, одлучиће организациони одбор - рекао је Орбовић за Тањуг.
Орбовић је рекао да синдикат у последњих неколико дана није контактирао са представницима
власти, али да синдикати никада нису одустали од договора.
- Ми смо били на ивици договора о Закону о раду - каже Орбовић и наводи да је проблем
настао када су, мимо онога што је са премијером договорено, у законске измене убачена
питања минулог рада, отпремнина, сменског рада...
Орбовић је навео да је намера синдиката да се сада, када преговора више нема, обрати
релевантним медјународним институцијама које се баве радним законодавством, а најављене
су им, каже, посете представника Медјународне организације синдиката и једног од највећих
синдиката у Немачкој, како би се упознали са медјународним и искуствима других земаља.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/481028/Orbovic-Sutra-protest-za-dalje--videcemo

Европска конфедерација синдиката подржала
српске синдикате
Бета
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Генерална секретарка Европске конфедерације синдиката Бернадет Сегол изразила је вечерас
солидарност са Савезом самосталних синдиката Србије и Уједињеним гранским синдикатом
Независност и затражила од српске владе да се врати дијалогу.
Сегол је оценила у саопштењу да је "нови Закон о раду кључни елемент реформског процеса у
Србији, а то изискује одважан социјални дијалог и озбиљан процес консултација са социјалним
партнерима".
"Ад хок политика српске владе владе и недовољно укључивање Савеза самосталних синдиката
и Независности служи само погоршању конфликта", навела је Сегол.
Поводом текућих протеста због стављања измена и допуна Закона о раду и најављеног
генералног штрајка, Сегол је изразила пуну подршку и солидарност Европске конфедерације
синдиката са српским синдикатима.
"Свесна сам да стаза придруживања Европској унији представља изазов за све и да је
поплочана сукобљеним интересима", наводи се у саопштењу и додаје да је "функционалан,
оперативан социјални дијалог, који укључује све, најбољи инструмент за борбу са изазовима
са којима ће се Србија суочавати".
"Позивам Владу Србије да се врати за преговарачки сто и озбиљно размисли о свом методу
водјења социјалног дијалога који се у огромној мери показао мањкавим. Штрајк је апсолутно
легитиман и кореспондира са критеријумима важећег радног законодавства", додала је Сегол.
Европска конфедерација синдиката је основана 1973. године и представља 85 синдикалних
организација из 36 европских земаља.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/481127/Evropska-konfederacija-sindikata-podrzala-srpske-sindikate

Данас ће се показати снага српских синдиката
Да ли ћемо ићи на штрајкове упозорења или потпуну обуставу рада, да ли ће се наставити
протести, одлучиће организациони одбор”, каже председник СССС-а Љубисав Орбовић
Као да нам грчки сценарио не гине – бивши министар финансија Крстић тврди да Србија сада
мора да направи оштре резове или ризикује грчки сценарио, то јест смањење плата и пензија
за 40 одсто.
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А синдикати, управо у борби против таквих оштрих резова, за данас су најавили генерални
штрајк који ће се, панично упозоравају београдски таблоиди, плански изродити у други грчки
сценарио, тј. насиље и изгреде на улицама, коме су традиционално склони неки грчки борци
за радничка права.
Ипак, тешко је веровати да ће се данас или наредних дана синдикални лидери понашати по
сценарију из таблоида, ма колико неки од њих имали таблоидне испаде.
Најрадикалније што је Србија до сада могла да види од разних синдикалних протеста, којих је
у неким периодима било и по педесет дневно, јесу блокаде путева и пруга. Некада и
вишедневне. За најновији протест, који би требало да окупи све запослене у Србији који
сматрају да је предложени закон о раду лош по њих, још се не зна колико ће трајати.
„Улазимо у генерални штрајк протестом испред парламента. Каква ће даља динамика штрајка
бити, да ли ћемо ићи на штрајкове упозорења или потпуну обуставу рада, да ли ће се
наставити протести, одлучиће организациони одбор”, рекао је председник Савеза самосталног
синдиката Србије Љубисав Орбовић за Танјуг.
Из угла економиста, најављени генерални штрајк запослених је у рангу такорећи буре у чаши
воде. Љубомир Маџар сматра да „није време за штрајковање, са толиком стопом
незапослености која је већа од 25 одсто, а можда је већ и 27 или 28 одсто”.
Свет рада, како је рекао за Танјуг, „нема преговарачку нити било какву другу ударну моћ и
штрајкови не могу бити успешни ако је рад у тако слабој позицији”. Миладин Ковачевић сумња
да ће у штрајк ступити запослени у великим системима, као што је енергетика, било онај део
који је у приватним рукама, као што је НИС, било државна предузећа, међу којима су
„Србијагас” и ЕПС.
Професор Зоран Стојиљковић, функционер УГС „Независност”, сматра да је права сврха овог
протеста – да грађани покажу да се не слажу с предложеним законом.„Раширена је политичка
апатија у земљи, а Србија спада међу првих пет земаља по раширености страха од губитка
посла.
Криза све дисциплинује”, истиче Стојиљковић, додајући да Србија неформално штрајкује већ
деценију јер у њој пола привреде не ради, па је у тим условима веома тешко постићи неке
ефекте синдикалним протестима.
А да је догорело до ноката, како каже, доказ је већ то што су наши синдикати, пословично
трпељиви, одлучили да протестују. Просто, исцрпли су све друге могућности. А ни од
политичких партија нема користи. Оне се, објашњава Стојиљковић, према протестима
запослених односе са становишта своје политичке користи.
Професор на Мегатренду Дарко Маринковић, који се бави питањима синдикалног рада, сматра
да управо синдикати сносе знатан део одговорности за укупно незадовољавајуће стање у коме
се данас налази радништво Србије – због тога што су подељени, што се нису мењали у складу
са променама у друштву и што се врло често „синдикални рад“ своди на једну некритичку,
слепу одбрану сопствених интереса и позиција. На челу те листе објективне одговорности су,
како каже, организатори данашњег скупа – СССС и УГС „Независност”.
АСНС не подржава протест СССС-а и „Независности”
Асоцијација слободних и независних синдиката (АСНС) неће учествовати на протесту и у
генералном штрајку у организацији два репрезентативна синдиката, одлучило је
председништво тог синдиката.
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АСНС је саопштио да од владе захтева да се, кроз истински социјални дијалог примерен
економској и социјалној ситуацији у којој се Србија налази, приступи припреми низа законских
решења којима ће на праведан начин да се утврди репрезентативност и да Социјалноекономски савет ради у легитимном саставу.
Јовичић (СНС): Протести би уназадили Србију
Посланик СНС-а Александар Јовичић изјавио је да у Србији свако може да искаже свој став и
незадовољство на демократски начин, али да у овом тренутку протести неће решити тешку
ситуацију и да ће уназадити Србију.
„Било какав вид протеста у овом моменту ће уназадити Србију, али свако има право да изнесе
своје мишљење”, рекао је Јовичић и додао „да је важно да када су протести у питању град
остане читав”.
Милићевић (СПС): Позив на штрајк био би неодговоран
Ђорђе Милићевић (СПС) каже да су синдикални протести легитимни, али да не верује да је
штрајк у овом моменту у интересу радника и послодаваца.
Ђуришић (НДС): Не учествујемо у организацији штрајка
Нова демократска странка не позива своје чланове и симпатизере да учествују у протесту који
најављују синдикати, нити учествује у његовој организацији. Марко Ђуришић (НДС) рекао је
Танјугу, не спорећи право на штрајк, да ће та странка своје становиште о закону бранити у
парламенту.
Живковић (НС): Не зовемо чланство у штрајк
Зоран Живковић (Нова странка) наводи да неће звати своје чланство на штрајк, јер политичке
странке имају свој начин борбе, а синдикати свој. Живковић је Танјугу рекао да ће синдикати
данас показати колику реалну снагу и репрезентативност имају и, ако тај штрајк буде успешан,
онда они јесу озбиљни синдикати.
Филиповски (НС): Део синдиката изманипулисан
Нова Србија неће позвати своје чланове и симпатизере да се придруже протесту синдиката,
изјавила је Дубравка Филиповски, наводећи да је део синдиката изманипулисан. Дубравка
Филиповски је рекла Танјугу да су посланици добили подршку од великог броја синдиката –
ЕПС, Колубара, Ресавица, за измене Закона о раду, али да једној групи синдиката то не
одговара јер траже права радника која држава у овом тренутку не може да гарантује.
Костреш (ЛСВ): Проблеми се решавају у скупштини, не на улици
Скупштина и скупштинска говорница место је где треба да се решавају проблеми и укрштају
мишљења, а не улица, и Лига социјалдемократа Војводине зато неће позвати своје чланове да
учествују у протесту синдиката, изјавио је Бојан Костреш.
Синдикат правосуђа: Влада напала синдикалце
Синдикат правосуђа Србије саопштио је јуче да Влада Србије измене Закона о раду брани
нападима на плате синдикалних лидера и злоупотребљава медије да би изазвала одбојност
грађана према синдикатима и завадила синдикално чланство.
„Медији су постали оружје за контролу и обликовање мишљења, које је најчешће у рукама
власти. Плата председника синдиката је питање за чланство јер чланство бира, смењује и
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плаћа председника синдиката издвајањем од своје плате”, пише у саопштењу које преноси
Бета.
Б. Баковић, Д. Спаловић
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/481170/Lekaru-5375-dinara-manje

ВЛАДА ПОРУЧУЈЕ Нема разлога за страх од
отказа
Гордана Булатовић/Г.А.
Већина запослених осетиће ефекте измена Закона о раду већ са августовском платом. Јуче
започета расправа у парламенту завршава се сутра, а закон ступа на снагу по хитном поступку.
Запослене који су мењали фирме брине чињеница да ће имати право на накнаду од 0,4 одсто
плате за сваку годину стажа само код актуелног послодавца. Поред тога, потребу да наше
тржиште радне снаге постане конкурентније осетићемо и кроз накнаду за годишњи одмор. Она
више неће бити просек укупне зараде за претходна три месеца, већ износ основне зараде
увећане за минули рад.
Министар рада Александар Вулин, који је јуче пред посланицима бранио предлоге измена
Закона о раду и ПИО, наводи да радници немају разлога да страхују.

- Зашто полазимо од тога да ће закон послодавцу омогућити
отпуштања? Зашто би послодавац уопште отпуштао запослене? Сви
инвеститори сагласни су да им је потребан овакав закон не да би
отпуштали раднике, већ зато што прецизно наводи када и како
може

да изгледа

раскид

уговора

и ближе

запошљавања - објашњава министар Вулин.

уређује

област

Последице
Пензије сада јесу терет
буџета, али то је
последица онога што се
догодило још 1988,
када
је
створен
централни
пензиони
систем - рекао је лидер
ЛСВ Ненад Чанак.

Поред владајуће СНС, измене закона су подржали СПС, ПУПС и
ДХСС.
Опозиција, а пре свега ДС и НДС, јуче је сету примедаба које су
износили ових дана придодала и протест код председнице парламента, јер је министар Вулин,
како кажу, текст образложења измена Закона о раду читао неразговетно.
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Посланици нису прихватили предлог шефа посланичке групе ДС Борка Стефановића да се
време расправе удвостручи.
- Демократска странка не може да подржи измене Закона о раду јер не видимо никакву везу са
повећањем запослености на коју се предлагач позива. На који начин ће то бити учињено када
се смањују права запослених, нарочито у приватном сектору - образложио је Стефановић
одлуку да ДС не подржи закон.
Сличан став изнео је и Марко Ђуришић из НДС, уз напомену да је та странка уложила чак 20
амандмана, али и Зоран Живковић из НС, који сматра да су измене Закона о раду „фаличне и
да сигурно неће подићи запошљавање, смањити сиву економију, нити повећати инвестиције”.
Генерални штрајк од сутра
Синдикалци који се противе усвајању Закона о раду и ПИО
од сутра ступају у генерални штрајк престанком рада и
протестним окупљањем испред Скупштине Србије.
Одлуку су јуче донели Љубисав Орбовић и Бранислав
Чанак, лидери два репрезентативна синдиката, „због тога
што је Влада законске измене усвојила без поштовања
законске
процедуре”.
- Штрајкачки одбор чини 19 чланова Савеза самосталних
синдиката Србије и УГС Независност, а генерални штрајк
ће трајати све до повлачења из скупштинске процедуре
измена и допуна тих закона - каже Орбовић за „Блиц“.
Представници неколико синдикалних организација и
предузећа у реструктурирању јуче су започели протест
састанком у Дому синдиката на којем су констатовали да је
„закон погубан за та предузећа и да многа од њих ускоро
неће
постојати”.
Они су потом кренули у шетњу до Министарства привреде
где су очекивали да их прими министар Душан Вујовић.
Пошто их министар није примио, синдикалци су наставили
шетњу до Скупштине Србије, где су на писарници предали
захтеве.
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Откази по новим правилима
Шта измене Закона о раду доносе у погледу отпуштања запослених
Нови закон о раду, тачније његове измене и допуне које су се нашле пред народним
посланицима, највише оспоравања у јавности доживеле су због одредаба којима се регулише
питање отказа. Један од кључних аргумената је да ће сада добијање отказа бити лакше и
брже, што ће, упозоравају критичари закона, довести до већег смањења броја запослених. Са
друге стране, предлагачи закона уверавају да ће нови предлог закона омогућити већу
флексибилност на тржишту рада, а самим тим и више радних места.
Једна од новина у закону је и то да ако послодавац не може запосленом да обезбеди
одговарајући посао, запослени се сматра вишком. Запосленом може да престане радни однос
ако за то постоји оправдан разлог који се односи на потребе послодавца и то: ако услед
технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем
одређеног посла или дође до смањења обима посла, или ако одбије закључење анекса
уговора.
Предвиђено је да је послодавац у обавези да пре отказа уговора о раду, запосленом исплати
отпремнину, чија се висина утврђује општим актом или уговором о раду, с тим што не може
бити нижа од збира трећине зараде запосленог за сваку навршену годину рада у радном
односу код послодавца код кога остварује право на отпремнину. Отпремнине ће бити
исплаћиване само за године рада проведене код послодавца. За утврђивање висине
отпремнине рачуна се и време проведено у радном односу код послодавца претходника, у
случају статусне промене и промене послодавца, као и код повезаних лица са послодавцем у
складу са законом. Промена власништва над капиталом не сматра се променом послодавца у
смислу остваривања права на отпремнину, али запослени не може да оствари право на
отпремнину за исти период за који му је већ исплаћена отпремнина код истог или другог
послодавца.
Пре отказа уговора о раду запосленог, послодавац је у обавези да писаним путем упозори на
постојање разлога за отказ уговора о раду и да му остави рок од најмање осам дана од дана
достављања упозорења да се изјасни на наводе из упозорења. У упозорењу послодавац је у
обавези да наведе основ за давање отказа, чињенице и доказе који указују на то да су се
стекли услови за отказ и рок за давање одговора на упозорење. Послодавац може запосленом
да откаже уговор о раду ако му је претходно дао писано обавештење у вези са недостацима у
његовом раду, упутствима и примереним роком за побољшање рада, а запослени настави да
извршава послове на незадовољавајући начин након протека остављеног рока.
Ако откаже уговор о раду запосленом, послодавац не може на истим пословима да запосли
друго лице у року од три месеца од дана престанка радног односа, а ако пре истека овог рока
настане потреба за обављањем истих послова, предност за закључивање уговора о раду има
запослени коме је престао радни однос. Отказ уговора о раду послодавац може дати
запосленом у року од шест месеци од дана сазнања за чињенице које су основ за давање
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отказа, односно у року од годину дана од дана наступања чињеница које су основ за давање
отказа. Запослени коме је уговор о раду отказан зато што не остварује потребне резултате
рада, односно нема потребна знања и способности, има право на отказни рок који се утврђује
општим актом или уговором о раду, у зависности од стажа осигурања, а који не може бити
краћи од осам нити дужи од 30 дана.
У случају да суд у току поступка утврди да је запосленом престао радни однос без правног
основа, на захтев запосленог, одлучиће да се запослени врати на рад, да му се исплати
накнада штете и уплате припадајући доприноси за обавезно социјално осигурање за период у
коме запослени није радио. Основицу за накнаду штете чини изгубљена зарада запосленог без
пореза и доприноса. Изгубљеном зарадом не сматрају се: накнада за исхрану у току рада,
регрес за коришћење годишњег одмора, бонуси, награде и друга примања по основу
доприноса пословном успеху послодавца.
------------------------------------------------Здравствене анализе
По новом предлогу закона, послодавац може запосленог да упути на одговарајућу анализу у
овлашћену здравствену установу коју одреди послодавац, о свом трошку, а одбијање
запосленог да се одазове на позив послодавца да изврши анализу сматра се непоштовањем
радне дисциплине.
------------------------------------------------Сви разлози за отказ
Наводи се и дугачак низ разлога за отказ запосленим. Конкретно: ако не остварује резултате
рада или нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради; ако је
правноснажно осуђен за кривично дело на раду или у вези са радом; ако се не врати на рад
код послодавца у року од 15 дана од дана истека рока мировања радног односа, односно
неплаћеног одсуства. Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који својом
кривицом учини повреду радне обавезе, и то: ако несавесно или немарно извршава радне
обавезе; ако злоупотреби положај или прекорачи овлашћења; ако нецелисходно и неодговорно
користи средства рада; ако не користи или ненаменски користи обезбеђена средства или
опрему за личну заштиту на раду; ако учини другу повреду радне обавезе утврђену општим
актом, односно уговором раду.
Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који не поштује радну дисциплину, и то:
ако неоправдано одбије да обавља послове и извршава налоге послодавца у складу са
законом; ако не достави потврду о привременој спречености за рад; ако злоупотреби право на
одсуство због привремене спречености за рад; због доласка на рад под дејством алкохола или
других опојних средстава, односно употребе алкохола или других опојних средстава у току
радног времена, које има или може да има утицај на обављање посла; ако његово понашање
представља радњу извршења кривичног дела учињеног на раду и у вези са радом, независно
од тога да ли је против запосленог покренут кривични поступак за кривично дело; ако је дао
нетачне податке који су били одлучујући за заснивање радног односа; ако запослени који ради
на пословима са повећаним ризиком, на којима је као посебан услов за рад утврђена посебна
здравствена способност, одбије да буде подвргнут оцени здравствене способности; ако не
поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање
такво да не може да настави рад код послодавца.
Б. Билбија
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Удар на државне фирме и шверц
Вршилац дужности министра финансија Душан Вујовић каже да рупе у јавним
финансијама у Србији не треба смањивати само резањем плата и пензија већ и
решавањем проблема у државном делу привреде, као и сузбијањем сиве економије. Он
сугерише неколико мера које би држава требало да спроведе,
као што су професионализација менаџмента у јавним предузећима, гашање или продаја близу
600 предузећа која нису приватизована или су у реструктурирању, третирање неплаћања
пореза као криминала...
Први од Вујовићевих предлога односи се на решавање статуса неприватизованих предузећа
која, како сам каже, само троше буyетски новац и ништа не привређују. Таквих фирми је у
Србији 584 и, по ранијим проценама Светске банке, оне државу годишње коштају око 750
милиона евра. Највећи проблем су предузећа у реструктурирању, њих око 150, која су
заштићена од судске наплате дугова и на тај начин даве и многе здраве фирме. Након одлуке
Уставног суда који је такав статус пролетос прогласио неуставним, тим фирмама је остављен
рок до јесени а након тога би требало да се нађу на тржишту.
Други део проблема представља очајно управљање јавним сектором, чиме се махом баве
партијски подобни кадрови, а министар је пре неки дан посебно указао на менаyмент у
„Електропривреди Србије”, у којем има чак 600 директора. Наиме, велики део јавног дуга
представљају заправо дугови јавних предузећа које, с обзиром на то да она то нису у стању,
отплаћује буyет, односно порески обвезници. Вујовић наводи да би уместо мањка, многа од
тих предузећа могла правити профит.
– Боље управљање, уз професионални менаyмент и уштеде у јавним предузећима, могу
годишње донети 200 до 300 милиона евра уместо губитака које покрива буџет – објашњава
министар.Он наводи да приоритет мора бити и борба против сиве економије и да само на
шверцу цигарета држава годишње изгуби 100 милиона евра.
– Половина укупне количине ракије се производи без плаћања акциза и пореза, а то би могли
бити приходи буџета. Корупција је рак-рана овог друштва. Најгора форма корупције је
криминал. Криминал се у овој земљи не огледа само у томе што људи губе живот већ и у томе
што држава због неплаћених пореза и акциза губи приходе из којих би се финансирале школе,
болнице, путеви – наводи министар.
Ипак, остаје питање да ли је могуће уз овакве мере у релативно кратком року постићи уштеде
довољне да Србија поврати кредибилитет на међународном финансијском тржишту и да се на
дужи рок обезбеди стабилно финансирање државе. Поготово ако се узме у обзир да Вујовић
очекује да се о пакету свих мера потребних за превазилажење кризе постигне друштвени и
политички консензус што је – како се може видети на примеру закона о раду – очигледно
немогуће.
Истовремено, и председник Привредне коморе Жељко Сертић указао је на низ мера потребних
да би се поправило стање у економији.– Привреди Србије је, осим измена и допуна Закона о
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раду, неопходно унапређење услова пословања, сузбијање сиве економије, целовита пореска
реформа и ефикаснији рад инспекција, судства и администрације – рекао је Сертић.
В. Чворков
Проблеми провреде приоритет
Као приоритетне реформе у ПКС-у наводе и што хитније решавање
реструктурирању, замену досадашњих субвенција системом државне
нову политику привлачења инвестиција, реформу јавног сектора
управљања у јавним предузећима. Привредници су указали и на то
такође треба прилагодити потребама привреде.

проблема предузећа у
помоћи по моделу ЕУ,
и професионализацију
да систем образовања
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Брис: Ово је осам доказа да ће избити нова
економска криза у 2015. години
Тањуг
Нова економска криза могла би поново да избије у пролеће 2015, тим пре што се не
предузимају опсежне мере које би је предупредиле
Нова економска криза могла би поново да избије у пролеће 2015, тим пре што се не
предузимају опсежне мере које би је предупредиле, упозорава експет Артуро Брис.
"Не треба да нас завара то што се су се наизглед многе земље опоравиле од кризе из 2008",
изјавио је Брис који је швајцарски експерт са Института за развој пословног управљања и
професор финансија на Пословној школи ИМД из Лозане, током недавне конференције у
Швајцарској.
"Сувише често не узимамо никакву поуку из прошлости и не чинимо ништа како бисмо
предупредили надолазећу кризу, иако смо свесни њених опасности", додао је он.
Овај експерт сматра да би свет могао да се суочи са финансијском кризом од априла 2015,
наводећи осам упозоравајућих фактора.
Берзанска тржишта су прошле године забележила нереалне позитивне перфомансе, тако да би
ситуација у једном тренутку могла да експлодира. Почетком 2014. аналитичари су били
разочарани раскораком између профита и очекивања тржишта. Уколико би се тржишта
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вратила на разумни ниво у погледу профита, то би довело до краха 30 до 35 одсто берзанског
тржишта.
"Не треба да нас завара то што се су се наизглед многе земље опоравиле од кризе из 2008",
изјавио је Брис који је швајцарски експерт са Института за развој пословног управљања и
професор финансија на Пословној школи ИМД из Лозане, током недавне конференције у
Швајцарској.
"Сувише често не узимамо никакву поуку из прошлости и не чинимо ништа како бисмо
предупредили надолазећу кризу, иако смо свесни њених опасности", додао је он.
Овај експерт сматра да би свет могао да се суочи са финансијском кризом од априла 2015,
наводећи осам упозоравајућих фактора.
Берзанска тржишта су прошле године забележила нереалне позитивне перфомансе, тако да би
ситуација у једном тренутку могла да експлодира. Почетком 2014. аналитичари су били
разочарани раскораком између профита и очекивања тржишта. Уколико би се тржишта
вратила на разумни ниво у погледу профита, то би довело до краха 30 до 35 одсто берзанског
тржишта.
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Блокада бацила гумаре на колена
В. ЋИРИЋ
Самостални синдикат пиротског „Тигра“ АД тражи помоћ од председника Владе Србије.
По налогу бившег министра привреде Саше Радуловића, у новембру 2013. замрзнут рачун.
Чак 1.650 радника без плате и осигурања
Запослени у компанији „Тигар“ АД, тачније њихов репрезентативни Самостални синдикат,
траже од Владе Србије, да се укључи у решавање проблема овог предузећа, како би се
избегла најгора судбина за 1.650 радника и њихове породице.
Уз констатацију да су до сада у више наврата тражили помоћ, али да конкретних резултата
није било, у овом гумарском предузећу, једном од највећих у Југоисточној Европи,
наглашавају да је агонија почела пре неколико година, али је ескалирала, када је по налогу
бившег министра привреде Саше Радуловића, почетком новембра прошле године блокиран
пословни рачун.
Од тада је готово немогуће набавити сировине и друге материјале неопходне за производњу,
касни се са исплатама зарада радницима, иако истовремено предузеће редовно измирује све
12

законске обавезе. Уз то, радници и њихове породице од 1. јула ове године не могу да се лече
јер немају оверене здравствене књижице.
Уз подсећање да је током мајских поплава фирма донирала гумену обућу, тачније чизме у
вредности од преко 30 милиона динара, у свом саопштењу синдикалисти наглашавају да је
оваквом стању, уз све остало кумовало и понашање бившег руководства, које је исплаћивањем
огромних „менаџерских додатака“, прекомерним задуживањем и другим неразумним
подухватима, „Тигар“ АД довело у катастрофалну ситуацију.
То и такво руководство, које је једног од највећих извозника довело до ћорсокака и просјачког
штапа, сада својим приговором на унапред припремљени план реорганизације, тражи да им се
исплате принадлежности за чланства у Управном и Надзорном одбору. Да би производња
остала и опстала, раднички представници траже да се предузећу позајмица за куповину
репроматеријала и сировина - кажу синдикалисти, захтевајући пријем код Александра Вучића
или код неког од његових сарадника. У јавном обраћању, наводи се и то да компанија у
потпуности подржава економске реформе Владе Србије.
ОБЕЋАЊА
МНОГИ функционери владајуће странке су током предизборне кампање обилазили „Тигар“ и
уверили се у велике могућности те фирме. Организовано је и неколико састанака у
Министарству привреде, послато је преко 20 мејлова на адресе надлежних, међутим, од тога
се даље није одмакло, односно фирма је пред колапсом.
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:500932-Moracemo-da-smanjujemo-i-plate-i-penzije

Синдикати одустали од протеста после договора с
Вујовићем
Тањуг
Синдикати који представљају предузећа у реструктурирању одустали су од најављеног
протеста пошто су се данас састали са министром привреде
БЕОГРАД - Синдикати који представљају предузећа у реструктурирању одустали су од
најављеног протеста пошто су се данас састали са министром привреде Душаном Вујовићем и
договорили се да запослени у тим предузећима почетком следеће недеље добију оверене
здравствене књижице, док ће они који месецима нису примили плату ускоро добити
минималац.
Вујовић је у изјави Тањугу оценио разговор са синдикатима успешним и подвукао да су данас
договорена решења само за горућа питања, док се не пронађе трајније решење .
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"Горући је проблем здравственог осигурања и већ су пронађена решења да се то обезбеди за
раднике предузећа у реструктурирању. Почетком следеће недеље биће им омогућено да
користе редовну здравствену заштиту", рекао је Вујовић.
Он је додао да очекује да ће у ребалансу буџета бити обезбеђен новац и за минималне плате
за те фирме, док се не нађе трајније решење за њихов статус и пословање.
"У параметрима за припрему ребаланса буџета биће наведена и та средства, што може да
послужи да се минималне плате исплате и пре усвајања ребаланса, што се очекује крајем
септембра", рекао је Вујовић Тањугу.
Он је нагласио да је циљ државе да обезбеди оно што може, односно да се обезбеди новац да
најугроженији преживе ове тешке тренутке.
Председник Самосталног синдиката металаца Зоран Вујовић рекао је након састанка да су
синдикалци задовољни договором са министром.
Он је додао да је, поред овере здравствених књижица и исплате минималних плата за
запослене у предузећима у реструктурирању, министар обећао и да ће покушати да нађе начин
да се одблокира новац из Фонда за развој, преко одређених програма.
Тај новац ће, како каже, бити оперативан у најскорије време.
Према последњих подацима, у Србији постоји 161 предузеће у реструктурирању, која
запошљавају око 56.000 људи.
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:501179-Sindikati-odustali-od-protesta-posle-dogovora-sVujovicem

КОЛИКО ЋЕ БИТИ УМАЊЕНЕ ПЕНЗИЈЕ И ЗАРАДЕ
ПО МОДЕЛУ МИНИСТРА ВУЈОВИЋА
Лекару 5.375 динара мање
Г. Булатовић
Просечна плата у јавном сектору биће нижа за 3.500 динара, а просечна пензија за око 1.500
динара ако Влада усвоји модел који предлаже министар Вујовић.
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Према формули која је предложена, приликом смањивања зарада или пензија претходно би се
од укупног нето износа одузео неопорезиви део зараде, који тренутно износи 11.242 динара.
Тај нови износ био би и основица за обрачун умањеног дохотка.
Тако би ово решење, ако га Влада прихвати, а највероватније хоће, било исплативије и за све
оне који у јавном сектору данас плаћају солидарни порез, односно имају нето зараду преко
60.000 динара. Пре свега, смањење би се односило искључиво на основну зараду, а не и на
разне додатке који су данас основ за солидарни порез.
Још није донета одлука да ли ће се плате у јавном сектору и пензије веће од 100.000 динара
умањивати 15 одсто. Такве идеје постоје, али коначно решење биће донето у наредних месец
дана. Ново решење највише погађа, наравно, пензионере и запослене који имају зараду мању
од 60.000 динара, док ће запослени који имају већа примања ипак имати већа примања него
данас када им се од сваке плате узима десет одсто солидарног пореза.
Мада су се неки од оних који данас плаћају тај порез надали да ће бројне иницијативе за оцену
уставности солидарног пореза уродити плодом и да ће Уставни суд донети одлуку о његовој
неуставности, у овој институцији за “Блиц” кажу да засад од тога нема ништа.
Реално је да ће се Уставни суд о покретању поступка по овом питању изјаснити током јесени речено нам је у овој институцији.
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Рачуна се да ће по основу смањења зарада и пензија за десет одсто на годишњем нивоу
држава имати мањи трошак за око 500 милиона евра.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/udar-na-drzavne-firme-i-sverc

Орбовић: Сутра протест, за даље - видећемо
Председник Савеза самосталног синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић изјавио је да
ће синдикат сутра одржати протест испред Скупштине Србије због измена Закона о раду,
али није могао да прецизира шта синдикат даље планира.
"Улазимо у генерални штрајк протестом испред парламента. Каква ће даља динамика штрајка
бити, да ли ћемо ићи на штрајкове упозорења или потпуне обуставе рада, да ли ће се
наставити протести, одлучиће организациони одбор", рекао је Орбовић за Танјуг.
Орбовић је рекао да синдикат у последњих неколико дана није контактирао са представницима
власти, али да синдикати никада нису одустали од договора.
"Ми смо били на ивици договора о Закону о раду", каже Орбовић и наводи да је проблем настао
када су, мимо онога што је са премијером договорено, у законске измене убачена питања
минулог рада, отпремнина, сменског рада...
Орбовић је навео да је намера синдиката да се сада, када преговора више нема, обрати
релевантним међународним институцијама које се баве радним законодавством, а најављене
су им, каже, посете представника Међународне организације синдиката и једног од највећих
синдиката у Немачкој, како би се упознали са међународним и искуствима других земаља.
АСНС неће подржати протест СССС-а и Независности
Асоцијација слободних и независних синдиката (АСНС) неће учествовати на протесту и у
генералном штрајку у организацији два репрезентативна синдиката, одлучило је данас
Председништво тог синдиката које од Владе Србије захтева коначно уређење синдикалне
сцене на праведан начин.
АСНС је саопштио да од владе захтева да се, кроз истински социјални дијалог примерен
економској и социјалној ситуацији у којој се Србија налази, приступи припреми низа законских
решења којима ће на праведан начин да се утврди репрезентативност и да социјално
економски савет ради у легитимном саставу.
Овај синдикат је, како се наводи, спреман да својим стручним и друштвеним капацитетом
томе да свој пуни допринос.
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"СССС и УГС Независност учествовали су у изради Закона о раду и сносе пуну одговорност за
све одредбе закона, а посебно оне које се тичу отказа, права запослених и положја
синдиката", наводи се у саопштењу и додаје да су та два синдиката више од четири године
монополисали право на израду тог заона.
Сваки покушај АСНС-а да знањем, новим идејама, упоредном праксом и искуством у писању
закона допринесе изради Закона о раду дочекивали су на нож и уценама спречавали насе
учешће, истиче се у саопстењу.
"СССС и УГС Независност за свој рад и деловање морају да сносе последице и никакав позив на
протест и штрајк не може да их амнестира од одгвоорности за предложене Измене и допуне
Закона о раду.
Унапред свесни малог броја учесника из њихових редова паролама о заштити интерса радника
покушавају да манипулишу чланови других синдиката како би обезбедили какву такву
масовност и на тај начин заштиту својих себичних интереса и привилегија, поручили су из
АСНС-а.
(Танјуг)
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/orbovic-sutra-protest-za-dalje-videcemo

Ниже пензије и плате су нам судбина
Министар привреде и вршилац дужности министра финансија Душан Вујовић је у јавност
изнео план по којем би држава Србија у наредне три године требало да смањује минус у
буyету око пола милијарде евра годишње, што би дефицит јавне касе у 2017. довео до
колико-толико прихватљивог нивоа.
План подразумева и смањење плата у јавном сектору од десет процената у овој години, али и
смањење пензија у истом износу.Члан Фискалног савета др Владимир Вучковић оценио је тај
план као реалан, али је такође упозорио на то да он неће моћи да буде спроведен без
смањивања буyетских давања најширим слојевима грађана.
– Та рачуница је добра, реално је да се у три године уштеди 170 милијарди динара. Међутим,
то неће проћи без смањивања плата и пензија – рекао је Вучковић јуче у Београду на
представљању најновијег броја економског часописа „Месечне анализе и трендови”, чији је
уредник.
Вујовић је, додуше, нагласио да је то за сада само његова идеја и да с њом треба да се сложи
Влада. Он је, при том, оценио да је његов план кредибилан, али и социјално изводљив.
Шта је то што Вујовић заправо предлаже? Држава Србија би ове године требало да прикупи око
2,5 милијарде евра новца мање него што планира да потроши. То је око осам процената бруто
домаћег производа и, тако посматрано, реч је о највећем дефициту јавне касе ове године у
Европи, а вероватно се на прсте једне руке могу набројати и земље на целом свету чије су
јавне финансије у таквом стању. Слично се, мада не баш толико, трошило и претходних
година од почетка економске кризе 2008. године што је наш јавни дуг повећало на више од 20
милијарди евра. Због свега тога Србија је сада пред опасношћу да уђе у кризу јавног дуга,
односно да кредитори у будућности одбију да јој позајмљују новац, из страха да више нећемо
бити у стању да га враћамо.
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Министров план предвиђа да у наредне три године тај дефицит смањујемо по пола милијарде
евра, те би он у 2017. пао на милијарду евра. То би, уз очекивани раст БДП-а – по прогнозама
ММФ-а, српска привреда би ове године могла порасти један одсто, а у наредним годинама по
два процента годишње – требало да сведе дефицит на разуман ниво, чак испод границње од
три одсто БДП-а која је, на пример, прописана за улазак у еврозону. То и даље не значи да би
држава уравнотежила своје финансије, она би заправо и даље трошила више него што
зарађује, али би нам то осетно повећало кредибилитет код кредитора. Такође, уз раст БДП-а,
то би на дуже стазе значило смањивање јавног дуга који је сада достигао опасно висок ниво.
В. Чворков
Ко ће поднети жртву
Јасно је, међутим, да се такво смањивање државне потрошње не може извести без жртава
које би поднели најшири слојеви становништва у чије yепове се та милијарда и по евра
годишње преливала.Душан Вујовић каже да би, осим радника у јавном сектору и пензионера,
цену реформи требало да поднесу и све остале групе становништва.
– Мој циљ је да то не буду само најосетљивији – пензионери и радници – већ да се распореди и
на сиву економију, да сви плаћају акцизе и порезе. Ако би се јавна предузећа довела у ред, до
минумума бисмо снизили притисак на смањење плата и пензија – навео је Вујовић,
подсећајући на то да огроман део јавног дуга заправо одлази на плаћање дугова јавних
предузећа.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nize-penzije-i-plate-su-nam-sudbina

Оружари и камионџије најбројнији
АУТОР: З. Р.
Крагујевац - У Београд на синдикални протест против предлога закона о раду и пензијскоинвалидском осигурању данас стиже најмање 1.300 крагујевачких радника, тврди председник
Савеза самосталних синдиката у Крагујевцу Југослав Ростић.
Он за Данас каже да ће најбројнији бити радници Заставиних фабрика, оружја и камиона,
којима ће се придружити и запослени у Металсистемима, Енергетици, здравству, комуналном
сектори у другим делатностима. Два репрезентативна синдиката организовала су двадесетак
аутобуса а кажу да ће на протест велики број радника кренути и приватним аутомобилима.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/oruzari_i_kamiondzije_najbrojniji.4.html?news_id=285588

Синдикати успели да уговоре састанак са министром привреде

Преговори уместо протеста
АУТОР: БЕТА
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Београд - Синдикати предузећа у реструктурирању отказали су јучерашњу протестну поворку
кроз центар Београда пошто је министар привреде Душан Вујовић прихватио да с њима
разговара о решавању проблема тих предузећа.
Председник Самосталног синдиката хемије и неметала Србије Љубиша Несторовић рекао је да
очекује решавање статусног проблема предузећа у реструктурирању са укупно 80.000
запослених. „Тражимо обезбеђивање средстава за покретање производње у предузећима у
реструктурању, јер је власник тих предузећа држава, тражимо и исплату минималних плата и
оверу здравствених књижица, која је била договорена пре неколико месеци“, рекао је он.
Несторовић, као члан радне групе за предузећа у реструктурирању коју су основала два
репрезентативна синдиката, рекао је да је у интересу државе да се што пре реши тај проблем
који постоји деценијама. „Синдикати имају и замерке на решења предложена у новом закону о
приватизацији јер нема разврставања и приоритета за 154 предузећа у реструктурирању“,
рекао је он и додао да радници нуде помоћ држави у налажењу решења јер набоље познају
прилике у тим предузећима.
„Имамо предлог решења, али наравно не за сва предузећа. Свесни смо да Закон о
приватизацији мора да уради своје део посла, али и Закон о стечају мора да се примени на део
од 154 предузећа. Ми знамо тачно ко, где, када и како статусно треба да реши свој проблем“,
рекао је Несторовић.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pregovori_umesto_protesta.4.html?news_id=285589

Фирме које траже реструктурирање за порез дугују око пет милијарди динара

Држава спремна да сачека наплату дуга од
познатих
АУТОР: М. Н. СТЕВАНОВИЋ
Београд - Предузећа која су поднела захтев за усвајање унапред припремљеног плана
реорганизације, што заправо значи „дириговани стечај“, држави дугују око пет милијарди
динара само за порезе. Од стотинак фирми, међу којима је већина у власништво познатих
бизнисмена или локалних тајкуна, чак 25 се налази на листи од 500 највећих дужника коју
квартално објављује Пореска управа, а њихов укупан дуг износи око 4,5 милијарди. Међу њима
је Лука Београд, ПИМ, Пројектомонтажа, ПКБ Имес, Интеркомерц, Ветеринарски завод,
Боровица транспорт, Прокупац... Преосталих седамдесетак предузећа која траже
реорганизацију само за порезе дугује 406,4 милиона динара, а више од половине тог износа,
око 250 милиона, неизмирена је обавеза нишког Нисала.
За највећи број тих предузећа Пореска управа је, као поверилац, прихватила да сачека са
наплатом. Наиме, унапред припремљен план реорганизације пред надлежним привредним
судом подносе она предузећа која установе да не могу да сервисирају своје обавезе. Планом
утврђују динамику и врсту пословних потеза а док траје реорганизација, обично од две до пет
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година, повериоци не могу да наплате своја потраживања. Да би план био прихваћен,
потребна је сагласност свих поверилаца, што значи да је и Пореска управа, за оне који су
ушли у такав стечај, прихватила опцију да сачека боље време. То исто учиниле су и банке,
којима фирме из ове групације дугују око 43 милиона евра на име приспелих кредитних рата,
док нису утврђене обавезе код јавних и комуналних предузећа, које ће такође мировати.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_spremna_da_saceka_naplatu_duga_od_poznatih.4.html?news_id=285
591

Синдикати: Протест и генерални штрајк
БЕОГРАД Репрезентативни синдикати - Савез самосталних синдиката Србије (СССС) и Уједињени
грански синдикати (УГС) Независност данас ће у Београду организовати протест због
измена закона о раду и о пензијском и инвалидском осигурању.
Извршна секретарка УГС Независност Злата Зец рекла је агенцији Бета да се очекује окупљање
више од 10.000 радника и грађана на протесту за повлачење тих предлога закона из
скупштинске процедуре.
Зец је рекла да ће скуп почети у 11.00 на Тргу Николе Пашића, а да ће учесници прошетати до
зграде Скупштине Србије и захтевати да се делегација синдиката обрати посланицима и
изнесе ставове о предложеним изменама закона о раду и о ПИО.
"У јавности је искривљена слика о предложеним изменама закона, ни сами посланици не знају
последице које ће те измене донети. Ради се о законима који ће утицати на живот свих
грађана Србије и оних који раде и оних који не раде", рекла је Зец.
Она је навела и да ће протестанти отићи и до седишта председника Србије Томислава
Николића и упутити му захтев да не потпише законе уколико буду усвојени.
Зец је рекла и да ће се размотрити радикализација протеста уколико захтеви синдиката не
буду усвојени.
Синдикати су најавили и да ће данас бити организован генерални штрајк запослених у Србији.
Одлуку о организовања генералног штрајка запослених синдикати су доставили Скупштини
Србије, где је у уторак почела седница на чијем дневном реду су предлози измена закона о
раду и о пензијском и инвалидском осигурању.
Протесту ће се придружити и радници предузећа у реструктурирању који су незадовољни
предложеним изменама закона о приватизацији и о стечају, као и изменама Закона о раду.
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На протесту ће бити и чланови Синдиката српске полиције.
Конфедерација слободних и независних синдиката такође је најавила протест испред
Скупштине Србије у 11.30.

РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-protest-i-generalni-strajk_503431.html

Синдикати данас организују протест и генерални
штрајк
Аутор: Бета
Репрезентативни синдикати - Савез самосталних синдиката Србије (СССС) и Уједињени
грански синдикати (УГС), Независност данас ће у Београду организовати протест због
измена закона о раду и о пензијском и инвалидском осигурању.
Извршна секретарка УГС Независност Злата Зец рекла је агенцији Бета да се очекује окупљање
више од 10.000 радника и грађана на протесту за повлачење тих предлога закона из
скупштинске процедуре.
Зец је рекла да ће скуп почети у 11.00 на Тргу Николе Пашића, а да ће протестанти прошетати
до зграде Скупштине Србије и захтевати да се делегација синдиката обрати посланицима и
изнесе ставове о предложеним изменама закона о раду и о ПИО.
Она је навела и да ће протестанти отићи и до седишта председника Србије Томислава
Николића и упутити му захтев да не потпише законе уколико буду усвојени.
Зец је додала и да ће се размотрити радикализација протеста уколико захтеви синдиката не
буду усвојени.
Синдикати су најавили и да ће данас бити организован генерални штрајк запослених у Србији.
Одлуку о организовања генералног штрајка запослених синдикати су доставили Скупштини
Србије, где је у уторак почела седница на чијем дневном реду су предлози измена закона о
раду и о пензијском и инвалидском осигурању.
Протесту ће се придружити и радници предузећа у реструктурирању који су незадовољни
предложеним изменама закона о приватизацији и о стечају, као и изменама Закона о раду.
На протесту ће бити и чланови Синдиката српске полиције.
Конфедерација слободних синдиката такође је најавила протест изпред Скупштине Србије у
11.30.
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24 САТА
http://www.24sata.rs/vesti/beograd/vest/sindikati-danas-organizuju-protest-i-generalni-strajk/143590.phtml

“Улазимо у штрајк протестом“
Председник Савеза самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић изјавио је да ће
синдикат данас одржати протест испред Скупштине Србије због измена Закона о раду, али
није могао да прецизира - шта синдикат даље планира:
ЗАКОН - “Улазимо у генерални штрајк протестом испред парламента. Каква ће даља динамика
штрајка бити, да ли ћемо ићи на штрајкове упозорења или потпуне обуставе рада, да ли ће се
наставити протести, одлучиће организациони одбор”, рекао је Орбовић.
Орбовић је рекао да синдикат у последњих неколико дана није контактирао са представницима
власти, али да синдикати никада нису одустали од договора.
“Ми смо били на ивици договора о Закону о раду”, каже Орбовић, и наводи да је проблем
настао кад су, мимо онога што је са премијером договорено, у законске измене убачена
питања минулог рада, отпремнина, сменског рада...

БЕТА

Покрет 99 одсто Србије подржава протест
http://www.naslovi.net/2014-07-17/beta/pokret-99-odsto-srbije-podrzava-protest/10866484

Бета
БЕОГРАД, 17. јула 2014. (Бета) - Покрет "99 одсто Србије" саопштио је у четвртак да подржава
позив на генерални штрајк и поздравља иницијативу за расписивање референдума о
предлозима нових закона о раду, осигурању и других, после "широке и нецензурисане" јавне
дискусије.
Та организација саопштила је да пружа подршку радницима многих синдиката који у четвртак
организују протест због доношења закона о раду, пензијско инвалидском осигурању, закона о
приватизацијама и закона о стечају, којим почиње генерални штрајк у Србији и скупљање
потписа за расписивање референдума о спорним законским решењима.
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Како наводи Покрет "99 одсто Србије", протест који ће се одржати у 11 сати на Тргу Николе
Пашића је борба против "противуставног" доношења закона од без широке јавне дискусије и
широког консензуса свих градјана Србије.
"Стога подржавамо овај протест и позив на генерални штрајк и надамо се да је ово почетак
промене система ка непосредно демократском уредјењу у коме ће сви градјани имати
загарантовано право да учествују у предлагању, дискусији и одлучивању о питањима од
општег интереса путем фер и јавних референдума", пише у саопштењу.
(Бета, 17.07.2014)

АКТЕР
http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-97045-sutra-protest-za-dalje-vide-emo.html

СИНДИКАТИ ПРОТИВ ЗАКОНА О РАДУ
СУТРА ПРОТЕСТ, ЗА ДАЉЕ - ВИДЕЋЕМО
Тањуг
Председник СССС Љубисав Орбовић изјавио је да ће синдикат сутра одржати протест испред
Скупштине Србије због измена Закона о раду
"Улазимо у генерални штрајк протестом испред парламента. Каква ће даља динамика штрајка
бити, да ли ћемо ићи на штрајкове упозорења или потпуне обуставе рада, да ли ће се
наставити протести, одлучиће организациони одбор", рекао је Орбовић за Тањуг.
Орбовић је рекао да синдикат у последњих неколико дана није контактирао са представницима
власти, али да синдикати никада нису одустали од договора.
"Ми смо били на ивици договора о Закону о раду", каже Орбовић и наводи да је проблем настао
када су, мимо онога што је са премијером договорено, у законске измене убачена питања
минулог рада, отпремнина, сменског рада...
Орбовић је навео да је намера синдиката да се сада, када преговора више нема, обрати
релевантним међународним институцијама које се баве радним законодавством, а најављене
су им, каже, посете представника Међународне организације синдиката и једног од највећих
синдиката у Немачкој, како би се упознали са међународним и искуствима других земаља.
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=16&nav_id=877462

Орбовић: Били смо на ивици договора
ИЗВОР: ТАЊУГ
Београд -- Потпредседник Савеза самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић каже
да ће синдикат сутра одржати протест испред Скупштине Србије због измена Закона о
раду.
Ипак, он није могао да прецизира - шта синдикат даље планира.

"Улазимо у генерални штрајк протестом испред парламента. Каква ће даља динамика штрајка
бити, да ли ћемо ићи на штрајкове упозорења или потпуне обуставе рада, да ли ће се
наставити протести, одлучиће организациони одбор", рекао је Орбовић за Тањуг.
Орбовић је рекао да синдикат у последњих неколико дана није контактирао са представницима
власти, али да синдикати никада нису одустали од договора.
"Ми смо били на ивици договора о Закону о раду", каже Орбовић и наводи да је проблем
настао када су, мимо онога што је са премијером договорено, у законске измене убачена
питања минулог рада, отпремнина, сменског рада...
Орбовић је навео да је намера синдиката да се сада, када преговора више нема, обрати
релевантним међународним институцијама које се баве радним законодавством, а најављене
су им, каже, посете представника Међународне организације синдиката и једног од највећих
синдиката у Немачкој, како би се упознали са међународним и искуствима других земаља.
Милићевић: Позив на штрајк био неодговоран
Заменик шефа посланичке групе СПС Ђорђе Милићевић изјавио је данас да су синдикални
протести легитимни, али да не верује да је штрајк у овом моменту у интересу радника и
послодаваца.
"Не видим да ће на улици моћи да се дефинише бољи Закон о раду и квалитетнији
амандмани, не верујем да је штрајк у интересу радника и послодаваца и да ће послати
позитиван сигнал потенцијалним инвеститорима или отворити нова радна места", казао
је Милићевић Тањугу.
Он је, поводом најаве синдиката да ће сутра одржати генерални штрајк због Измена закона о
раду, рекао да се поставља питање шта је то у тим законским решењима што крши права
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радника и онемогућава послодавцима да привређују.
"Грађани су на изборима рекли да су за реформе и морамо да говоримо језиком реалности,
која нам каже да је усвајање закона неопходно јер је Србији потребан озбиљан, модеран и
одговоран закон који ће омогућити веће инвестиције и запошљавање", казао је он.
Према његовим речима, такав закон ће са друге стране заштитити елементарна права радника.

РАДИО 021
http://www.021.rs/Info/Srbija/Danas-protest-zbog-Zakona-o-radu.html

Данас протест због Закона о раду
Репрезентативни синдикати - Савез самосталних синдиката Србије (СССС) и Уједињени грански
синдикати (УГС) Независност данас ће у Београду организовати протест због измена закона о
раду и о пензијском и инвалидском осигурању.
Извршна секретарка УГС Независност Злата Зец рекла је да се очекује окупљање више од
10.000 радника и грађана на протесту за повлачење тих предлога закона из скупштинске
процедуре.
Зец је рекла да ће учесници прошетати до зграде Скупштине Србије и захтевати да се
делегација синдиката обрати посланицима и изнесе ставове о предложеним изменама закона о
раду и о ПИО. "У јавности је искривљена слика о предложеним изменама закона, ни сами
посланици не знају последице које ће те измене донети. Ради се о законима који ће утицати на
живот свих грађана Србије и оних који раде и оних који не раде", рекла је Зец.
Она је навела и да ће се размотрити радикализација протеста уколико захтеви синдиката не
буду усвојени. Синдикати су најавили и да ће данас бити организован генерални штрајк
запослених у Србији.
Вулин: Закон о раду ће се свакако спровести
Министар рада Александар Вулин изјавио је да генерални штрајк нема никакве везе са
изменама Закона о раду које су на дневном реду Скупштине Србије.
"То заиста нема никакве везе с генералним штрајком. Ко ће у приватној фирми да спроводи
штрајк? Једино можете да у јавном сектору који и иначе има велике проблеме, спроводите тај
штрајк и сад ћете ви уместо да повратите поверење у јавни сектор, да га изводите на улице",
казао је Вулин.
Он је рекао да ће се измењени Закон о раду свакако спровести, без обзира на "све који хоће
да Србија стане, да се не промени ништа и да се сачува закон по којем је отпуштено 384.000
људи".
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