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U Srbiji oko 50.000 radnika “na lizing“
J. Ž. Skenderija
Preduzeća se sve češće odlučuju da iznajme radnu snagu od specijalizovanih firmi, umesto da
ih direktno angažuju. Plate manje i od minimalca. Ugovori o radu se produžavaju unedogled
RADNICI „na lizing“ - odnosno iznajmljivanje radne snage preko specijalizovanih agencija, postalo
je ustaljena praksa poslodavaca u Srbiji. Zvaničnih podataka koliko ljudi na ovaj način zaraĎuje za
život nema, ali prema procenama sindikata više ih je od 50.000. Problem je u tome što oni nikada
ne znaju koliko dugo će raditi, o toplom obroku mogu samo da sanjaju, a zarada im je često ispod
minimalca.
Ovaj način zapošljavanja nije protivzakonit, a samim tim agencija koja nudi radnike „u najam“ ne
može da trpi nikakve posledice. Nijedan propis u Srbiji ne bavi se ovom oblašću, iako je bilo
inicijativa prilikom usaglašavanja Zakona o radu. Na zahtev reprezentativnih sindikata, meĎutim,
članovi koji se bave lizingom radne snage su povučeni iz nacrta.
- Tačno je da smo bili protiv toga da ova oblast uĎe u Zakon o radu, jer smatramo da to mora da
bude regulisano posebnim propisima - kaže Zoran Mihajlović, generalni sekretar Saveza samostalnih
sindikata Srbije. - Država je shvatila da postoji problem tek kada veliki broj radnika „iznajmljenih“
preko agencija nije uspeo da poveže radni staž, jer agencije nisu sve radile po zakonu. Mi o tome
govorimo poslednjih pet-šest godina. Naš stav je da moramo da donesemo poseban zakon o
agencijama.
Naš sagovornik naglašava da zaposleni preko agencije ne smeju da imaju manju platu od radnika
koji rade isti posao kod poslodavca kod koga su rasporeĎeni, da mora da im se dozvoli sindikalno
organizovanje i da ih agencije posle isteka ugovora zaposle, a ne da ga produžavaju unedogled
samo sa formalnom promenom zanimanja. Tako kafe-kuvarica postaje spremačica, pa onda
čistačica...
PRIJAVA I PROCEDURAPRVI korak u postupku zapošljavanja preko agencije je da se zainteresovani
kandidat najpre prijavi agenciji, koja ga upiše u svoju bazu. Mnogi to rade samo slanjem radne
biografije na mejl, uz navoĎenje za koje poslove su zainteresovani. Kada se pojavi odgovarajući
posao, agencija zainteresovanog poziva na razgovor i upućuje u firmu. Radniku je poslodavac
agencija i ona mu isplaćuje platu, poreze, doprinose, overava zdravstvenu knjižicu.
Poslodavci se odlučuju za angažovanje radnika preko posredničke agencije jer im je jeftinije da
plate proviziju, nego da imaju troškove poput plaćenog bolovanja, odmora, otpremnine... Tako su
im izdaci za radnu snagu prilično niži, a i najveći deo „papirologije“ radi agencija.
- Više od godinu dana radim preko jedne beogradske agencije na benzinskoj pumpi - kaže Z. M. iz
Beograda. - Razlika izmeĎu mene i stalno zaposlenih je to što ne mogu da dobijem kredit od banke,
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a zdravstvenu knjižicu mi overava agencija. Prijavljena sam na odreĎeno, pa mi na svakih pola
godine obnavljaju ugovor. Plata mi je gotovo duplo manja nego kolegama koji rade isti posao, ali
imaju ugovor na neodreĎeno.
Prema mišljenju ekonomista, rad „na lizing“ je način zapošljavanja koji se već duže primenjuju u
zemljama zapadne Evrope kako bi se bar privremeno zaposlili oni koji bi inače bili na birou.
MeĎutim, razlika izmeĎu njih i nas je u tome što je kod njih stopa nezaposlenosti dosta niža, pa to
nije toliko alarmantno kao u Srbiji.
- Nema tačnih podataka o broju ovako zaposlenih u našim firmama - kaže Ranka Savić, predsednik
Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije.
- Procene su da ih već ima i 80.000, a položaj im je katastrofalan. Prepušteni su samima sebi,
nikakva regulativa se njima ne bavi, poslodavci ne poštuju njihovo radno vreme, ne plaćaju im
prekovremeni rad, rade vikendom bez naknade...
U Srbiji već postoji na desetine agencija koje se bave ovim poslom. Radnike uglavnom traže preko
oglasa, imaju baze podataka i u ime radnika koji se angažuje „na lizing“ potpisuju ugovor sa
poslodavcem.
DIREKTIVA EVROPSKE UNIJE
AGENCIJE za lizing radnika se u meĎunarodnim propisima označavaju kao agencije za privremeno
zapošljavanje i ureĎene su standardima MeĎunarodne organizacije rada i direktivom EU. Jasni
propisi o radu na lizing i definisanje radnika sa statusom „privremeno zaposlenog lica“ do sada su
uvele Italija, Nemačka, Španija, Austrija, Holandija, Francuska Slovenija, Hrvatska, Grčka... MeĎu
državama u kojima ova oblast nije u potpunosti regulisana su Danska, Finska, Irska i Velika
Britanija.
http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:510139-Sednica-Vlade-Javna-preduzeca-moraju-dauplate-250-miliona

Sednica Vlade: Javna preduzeća moraju da uplate 250
miliona
V. N.
Premijer Vučić nije štedeo kritike na račun čelnika u javnom sektoru. Novac za republički
budžet neophodno obezbediti do januara sledeće godine
SVI direktori javnih preduzeća u Srbiji u najkraćem mogućem roku moraju da dostave Vladi Srbije
detaljan plan racionalizacije troškova, da postignu značajne uštede u poslovanju, a profit koji
ostvaruju da konačno počnu da uplaćuju u državnu kasu. Oni koji se ogluše o ove direktive biće smenjeni.
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Ovako bi ukratko glasio epilog nedeljne sednice Vlade, kojoj je u Nemanjinoj prisustvovalo i više od
35 direktora najvećih javnih preduzeća u Srbiji. Kako saznaju „Novosti“, premijer Aleksandar Vučić
nije štedeo kritike na račun čelnika u javnom sektoru, koji je već godinama većinskim delom
gubitaški i predstavlja veliko opterećenje i za državu i za graĎanje.
Vučić je pojedina preduzeća nazvao monopolistima i direktorima poručio da pronaĎu način kako da
u budžet vrate novac koji zaraĎuju, izmeĎu ostalog i zbog činjenice da te firme imaju privilegovan
položaj na tržištu.
Cilj Vlade, na čelu sa premijerom, koji u četvrtak predstavlja mere finansijske konsolidacije, jeste
da se na sve moguće načine u narednoj godini uštedi 700 miliona evra, kako bi se konačno stavila
tačka na prekomerno trošenje u budžetskom sektoru. Prema našim informacijama, od direktora
najvećih sistema sa državnim kapitalom traženo je da do januara obezbede minimum 250 miliona
evra za budžet za sledeću godinu.
U jednom trenutku na sednici je pokrenut i „slučaj EPS“, a premijer je naglasio da je to preduzeće
prošle godine imalo profit od 17 miliona evra, od čega ni para nije legla u državnu kasu. Od čelnika
EPS usledio je odgovor da je ovo preduzeće tu zaradu praktično imalo samo „na papiru“, jer je
mnogima u privredi koji duguju ogromne svote za struju gledalo kroz prste, često i na intervenciju
pojedinih ministara.
PRISUTNIKAKO saznajemo, za ministarskim stolom u Nemanjinoj našli su se direktori najvećih
javnih preduzeća u Srbiji, meĎu kojima su i čelnici „Telekoma“, EPS, „Srbijagasa“,
„Elektromreža“, „Puteva Srbije“...
Na to je premijer Vučić uzvratio da više nijedan član njegovog kabineta ne sme da urgira da se
nekoj firmi ne isključuje struje, bez obzira na to o kom sistemu je reč.
Direktori su takoĎe dužni da u planu ušteda daju predloge i o eventualnom smanjenju broja
zaposlenih, ali i zarada i ostalih beneficija.
Vlada je raspravljala o toku priprema rebalansa budžeta za ovu godinu i budžeta za narednu
godinu, a u narednim danima biće sprovede opsežne konsultacije, na svim nivoima, o
mogućnostima ušteda i poboljšanja efikasnosti u svim javnim preduzećima i budžetskim
ustanovama.
DOBIT
Premijer Vučić je na sastanku izneo zahtev da javna preduzeća u budžet umesto dosadašnjih 50
odsto uplaćuju do 70 odsto dobiti. Naravno, u dogovoru sa Ministarstvom finansija.
http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:510190-Vulin-Poslodavci-i-sindikati-bez-dogovora-Vladaodlucuje-o-minimalcu

Vulin: Poslodavci i sindikati bez dogovora, Vlada
odlučuje o minimalcu
Tanjug
Članovi Socijalno-ekonomskog saveta nisu uspeli da doĎu do zajedničkog rešenja koliko bi
minimalna cena rada trebalo da iznosi u sledećoj godini. Ministar rada Aleksandar Vulin: Vlada
preuzima odgovornost
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Članovi Socijalno-ekonomskog saveta (SES) nisu uspeli da doĎu do zajedničkog rešenja koliko bi
minimalna cena rada trebalo da iznosi u sledećoj godini, izjavio je danas ministar rada Aleksandar
Vulin.
"To znači da će Vlada preuzeti odgovornost i doneti odluku na jednoj od narednih sednica," rekao
je Vulin novinarima, nakon sednice SES-a.
On je podsetio da rok da se SES izjasni o minimalnoj ceni rada ističe sutra, ali da će Vlada na
jednoj od narednih sednica doneti odluku o tom pitanju, istakavši da se minimalna cena rada
primenjuje od 1. januara naredne godine.
Ministar je naglasio da i sindikati i poslodavci razumeju da ekonomska situacija nije takva da je
moguće izaći svim zahtevima u susret, a država sa treće strane mora da sprovede elemente
rigorozne štenje.
"Poslodavci i sindikati nisu uspeli da se dogovore. Vlada Srbije će to uraditi u skladu sa zakonom i u
skladu sa svojom politikom koju promoviše...Politika vlade je politika štednje i ona će biti
primenjena i na ovoj odluci", rekao je Vulin.
Prema njegovim rečima povećanje minimalne cene rada nije stvar matematike već pitanja da li to
privreda može da izdrži.
On je najavio da je na današnjoj sednici SES-a donet zaključak da se oforme radne grupe koje će
raditi na formiranju budućih parametara koji utiču na minimalnu cenu rada, a koji su sada
predviĎeni Zakonom o radu u članovima 111. i 112.
Ministar je ukazao da se u javosti često mešaju minimalna zarada i minimalna cena rada.
Minimalna zarada je socijalna a ne ekonomska kategorija, minimalac je mera koja se donosi kada
je teška situacija i "to je granica ispod koje ne možete da idete čak i ako na tržištu rada možete da
naĎete čoveka koji će raditi za manje".
Minimalna cena rada je ekonomska kategorija na koju utiču ekonomski parametri, objasnio je on.
Predsednik Saveza samostalnog sindikata Srbije Ljubisav Orbović naveo je da su sindikati na osnovu
parametara propisanih u Zakonu o radu izašli sa predlogom da bi minimalna cena rada trebalo da
iznosi 137,9 dinara.
"Ovo nije bio naš zahtev, već prosta računica na osnovu parametara koji se nalaze u Zakonu o
radu", pojasnio je Orbović.
Prema njegovim rčima poslodavci se sa tim nisu saglasili a predstavnici vlade nisu imali svoj predlog
koji bi izneli na senici SES-a.
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"Zbog toga je ostalo ono što je jedino moguće rešenje, a to je da vlada politički odluči kolika će
biti minimalna cena rada za narednu godinu", rekao je on.
Predsednik UGS Nezavisnost Branislav Čanak naveo je da je na neuspeh u pregovorima o minimalnoj
ceni rada pokazao da nedavno usvojeni Zakon o radu ima mnogo nedorečenosti.
"Mi smo to tvrdili i u vreme kada su uspeli da naprave taj zakon bez nas. Skretali smo pažnju na
nedorečenosti a jedna od njih je bila i način utvrĎivanja minimalne cene rada. Mesec ipo dana
posle donošenja zakona pokazalo se da on ne može da funkcioniše onako kako je nužno", rekao
Čanak.
On je istakao da je na današnjoj sednici SES-a bilo dosta nerazumevanja, naročito od strane
ministra privrede Dušana Vujovića.
"Ministar Vujović se stalno pozivao na realnost Srbije. A realnosti moraju da budu predviĎene
zakonom. Ne možemo mi da interpretiramo zakon da bismo postigli sklad sa realnošću. Treba da
bude obrnuto", naveo je Čanak.
Predsednik Udruženja poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković rekao je da su privrednici ostali pri
tome da cenu rada u ovom trenutku ne treba menjati, ali je naveo da će prihvatiti odluku vlade,
ukoliko ta cena bude povećana.
On je naglasio da su poslodavci spremni da privhvate povećanje do 120 dinara, što je negde oko pet
odsto više u odnosu na sadašnju cenu rada.
"Mi ćemo prihvatiti povećanje ako ga bude. Smatramo da je vlada ta koja će snositi najveću
odgovornost. Vlada je ta koja odluku treba da donese na osnovu ukupnog sagledavanja situacije u
kojoj se zemlja nalazi", rekao je Atanacković.
On je podsetio da je do 2012. godine minimalna zarada iznosila 46 odsto prosečne plate i da su
poslodavci tada bili protiv toga da se to menja.
MeĎutim to je izmenjeno, i trenutno je odnos izmeĎu prosečne zarade i minimalne zarade oko 44
procenta.
"Mi smo za to da se vrati procenat od 46 odsto. Sa tim procentom mi smo u evropskom vrhu, jer u
evropskom zemljama minimalna zarada uglavnom je oko jedne trećine prosečne zarade", ukazao je
Atanacković.
Poslednje povećanje "minimalca" bilo je 1. aprila 2012. godine - sa 102 na 115 dinara, a sadašnja
minimalna cena rada u Srbiji od 115 dinara na sat bez doprinosa, prema podacima koji su mediji
objavili u julu ove godine, najniža je zakonom garantovana minimalna cena rada na svetu.
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Za prosečna 23 radna dana u mesecu, tako radnik u Srbiji može da dobije minimalac od 21.160
dinara ili 180 evra. Ovaj iznos tačno je duplo niži od iznosa minimalca u Hrvatskoj gde je najniža
naknada za rad utvrĎena u iznosu od 374 evra.
Veći iznos minimalca obračunavaju i MaĎari (341), ali i Grci. U Grčkoj je minimalna mesečna zarada
684 evra, Šaniji 753, Sloveniji 784, Franucskoj 1439, a u Luksemburgu čak 1.874.
Istina za volju, u okruženju je dosta zemalja gde radnici moraju da računaju na niži iznos
minimalne zarade nego u Srbiji. tako u BiH minimalac iznosi 166 evra, Albaniji 149, Rumuniji 157, a
Bugarskoj 159.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/495019/Vlada-odlucuje-o-minimalnoj-ceni-rada

Vlada odlučuje o minimalnoj ceni rada
Tanjug
Članovi Socijalno-ekonomskog saveta (SES) nisu uspeli da doĎu do zajedničkog rešenja koliko bi
minimalna cena rada trebalo da iznosi u sledećoj dodini, izjavio je danas ministar rada Aleksandar
Vulin.
- To znači da će Vlada preuzeti odgovornost i doneti odluku na jednoj od narednih sednica - rekao
je Vulin novinarima, nakon sednice SES-a.
On je podsetio da rok da se SES izjasni o minimalnoj ceni rada ističe danas, ali da će Vlada na
jednoj od narednih sednica doneti odluku o tom pitanju, istakavši da se minimalna cena rada
primenjuje od 1. januara naredne godine.
Vulin je novinarima nakon sastanka SES u petak rekao da su se članovi tog tela dogovorili da
nastave sa sednicom u nedelju a da će do tada radna grupa raditi na još nekim detaljima.
- Radna grupa će raditi na još nekim detaljima u smislu novih pokazatelja u ekonomskom smislu
na osnovu kojih će se odlučiti da li i koliko treba da se menja cena rada - rekao je Vulin.
On je podsetio da SES odluku donosi konsenzusom i da je dovoljno da samo jedan član kaže da nije
zadovoljan i odluka neće biti doneta.
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Vulin je rekao da su sindikati tražili novu cenu rada - 137, 9 dinara po satu, a poslodavci da ona ni
na koji način ne treba da bude promenjena.
Država je saslušala i jedne i druge, hoćemo da nastavimo da radimo i da naĎemo rešenje.
Očigledno nećemo moći da zadovoljimo sve, i jednu i drugu stranu, ali to je uloga države u ovom
dijalogu i mi vodimo računa da bi to bilo održivo - rekao je Vulin.
Nakon što su se čula mišljenja obe strane izaćiće se sa računicom i zato je, kako je rekao,
predviĎen nastavak sednice.
Vulin je podvukao da minimalna cena rada i minimalna zarada nisu iste kategorija i da su regulisane
posebnim članovima Zakona o radu, odnosno minimalna zarada članom 111, a minimalna cena rada
članom zakona 112.
On kaže da su se sindikati pozivali na član 112, ne uzimajući u obzir još neke parametre kao što su
kretanje zaposlenosti, a da u računicu nije ušla ni produktivnost.
- Minimalna zarada ne mora da ima nikakve veze sa minimalnom cenom rada jer minimalna zarada
je socijalna kategorija kojom mi štitimo nasiromašnije da ne prime manje od minimalne zarade, a
minimalna cena rada je ekonomska kategorija - kazao je Vulin.
Kako je naveo, minimalnu cenu rada moguće je izračunati po raznim parametrima, a minimalna
zarada se ne može izračunati.
Kako je kazao, država brine kako da obezbedi da najsiromašniji radi za ipak, pristojnu zaradu, i da
ona ne padne ispod granice siromaštva.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/minimalac-odredjuje-vlada

Минималац одређује Влада
– Чланови Социјално-економског савета (СЕС) нису успели да дођу до заједничког решења
о томе колико би минимална цена рада требало да износи у следећој години – изјавио је
министар рада Александар Вулин новинарима, након седнице СЕС-а.
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– То значи да ће Влада преузети одговорност и донети одлуку на једној од наредних седница.
Он је подсетио на то да рок да се СЕС изјасни о минималној цени рада истиче данас, али да ће
Влада на једној од наредних седница донети одлуку о том питању, истакавши да се минимална
цена рада примењује од 1. јануара наредне године.
Лидери Савеза самосталног синдиката Србије и УГС „Независност” Љубисав Орбовић и
Бранислав Чанак, указали су на то да синдикати сматрају да би цена рада требало да се повећа
на 137,9 динара по сату, што је прописано Законом о раду, а послодавци – да промене не би
требало да буде.
По Чанковим речима, минимална зарада од 115 динара за сат је испод границе сиромаштва и
није мењана две и по године, и да би, на основу одговрајућих параметара из Закона о раду,
требало да буде 137,9 динара, а уколико Влада одлучи да она буде испод тог износа,
прекршиће тај закон. Синдикалци указују на то да би, уз сатницу од 137,9 динара, минимална
зарада била 23.994,6 динара.
По речима председника Уније послодаваца Небојше Атанацковића, минималну зараду не би
требало повећавати пошто није повећан бруто домаћи производ - БДП, који је на нивоу из
2008. године.
Д. Млађеновић
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/istice-rok-za-prodaju-502-firme

Истиче рок за продају 502 фирме
Приватизација српских предузећа се полако и неминовно приводи крају; и то после више
од две деценије. Рок за достављање писама о заинтересованости за приватизацију 502
друштвена предузећа у Србији истиче сутра,
а Агенција за приватизацију ће већ у уторак; 16. септембра; обавестити јавност о броју
заинтересованих инвеститора и њиховим намерама.
Инвеститори заинтересовани за српске фирме имали су на располагању месец дана да доставе
писма Агенцији, која им је објавила позив 15. августа. Процедура је таква да ће Агенција
писма о заинтересованости проследити Министарству привреде, које ће до почетка децембра
одлучити о судбини тих предузећа, односно – које ће бити приватизовано, а које ће ићи у
стечај.
Иначе, од 502 предузећа са списка, 161 је у реструктурирању. Укупан дуг фирми у
реструктурирању износи 4,7 милијарде евра. Држави дугују 2,4 милијарде, а приватним
повериоцима 2,3 милијарде.
Остале фирме, њих 342, укупно дугују 6,6 милијарди евра: држави 3,2 милијарде евра, а
приватним повериоцима 3,4 милијарде. Новим Законом о приватизацији прописано је да се
приватизација друштвених предузећа заврши до краја 2015.
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1696246/Posrnula+preduze%C4%87a%2C+investitori+na+potez
u.html

Posrnula preduzeća, investitori na potezu
U protekle tri nedelje, poslovodstva i sindikati preduzeća čije su šanse za uspešnu privatizaciju
najveće, s nadležnima u Agenciji za privatizaciju razmatrali su najbolje modele i mogućnosti
privatizacije. Na razgovor je pozvano 150 preduzeća.
U ponedeljak ističe rok do kada potencijalni investitori mogu da dostave pisma zainteresovanosti.
Pripremili Olivera Petrović Stojančić i dopisnici RTS-a
Poslednja šansa za prodaju ili strateško partnerstvo, u suprotnom sledi stečaj – ono je što čeka 502
preduzeća do kraja iduće godine.
Marijana Radovanović, v. d. direktora Agencije za privatizaciju, kaže da su i rukovodstva i sindikati
svesni stanja u kome se nalaze preduzeća i da su sve strane, uključujući i sindikate, svesne da
nekada postoje i nerealna očekivanja. Prema njenim rečima, odreĎeni broj subjekata otići će u
stečaj.
Tri puta je "Prva petoletka" u Trsteniku pokušavala prodaju u celini, ali kupca za tako širok
dijapazon proizvodnje nije bilo.
Ljubisav Panić, generalni direktor "Prve petoletke", kaže da je realnije očekivati da se prodaja i
privatizacija obave po proizvodnim programima i delovima onako kako se praktično i pripremala
dokumentacija.
"Sindikat će se boriti za svako radno mesto i za što stimulativnije otpremnine", kaže Dragan
Stanojčić iz Samostalnog sindikata preduzeća "Hidraulika – Petoletka".
"Trajal" je izdvojio četiri fabrike – pneumatika, guma i eksploziva, uključujući i pogon u
Makedoniji – za prodaju. Prema novom zakonu, moguće je prodati i samo imovinu.
Zastupnik državnog kapitala u "Trajalu" Sonja Veselinović smatra da bi proizvodne celine koje se
sastoje od proizvodnje zaštitnih sredstava, pirotehnike, hemijskih sredstava i energetike trebalo
opredeliti za strateško partnerstvo.
"Bolje je naći strateškog partnera koji bi održao fabriku u celini, jer bi tada najveći broj radnika
ostao", kaže Milosav Vukojčić, predsednik SSS u "Trajalu".
Dok u Agenciji očekuju da će najviše pisama investitora, po pravilu, stići poslednjeg dana, nama se
javio jedan koji je to već uradio. Od ostalih ga izdvaja to što umesto novca nudi ideju.
Procenjuje da će bicikl u budućnosti imati veliku primenu, meĎu proizvoĎačima karte su podeljene
i samo velika inovacija, kaže, može da osvoji parče svetskog tržišta. Njegov patent je novi pogonski
mehanizam.
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"Ja sam uspeo, to nije perpetuum mobile, da povećam snagu skoro dva puta, konkretno povećanje
90 posto obrtnog momenta", kaže Ratko Košpić, mašinski inženjer.
Takav vid privatizacije ne predviĎa nijedan zakon, ali je moguće da neko od investitora, do kraja
decembra, kada se očekuju prvi pojedinačni pozivi za privatizaciju 502 preduzeća, novac najpre
uloži u ideju.

RTV
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/o-minimalnoj-ceni-rada-odlucice-vlada_518573.html

O minimalnoj ceni rada odlučiće Vlada
BEOGRAD Vlada Srbije sutra će odlučivati o minimalnoj ceni rada, jer predstavnci sindikata i poslodavaca
na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta nisu postigli dogovor.
Predsednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak i predsednik Unije poslodavaca Nebojša
Atanacković rekli su agenciji Beta da do dogovora nije došlo, i da će odluku o visini minimalne cene
rada doneti Vlada Srbije.
"Unija poslodavaca će prihvatiti odluku o minimalnoj ceni rada koju Vlada Srbije donese", rekao je
Atanacković.
I Atanacković i Čanak su podsetili da će se sutra znati sve, jer je 15. septembar krajnji rok za
donošenje definitivne odluke da li će minimalna cena rada biti viša od dosadašnjih 115 dinara.
Predstavnici sindikata tražili su da se minimalna cena rada u Srbiji sa sadašnjih 115 dinara poveća
na 137,9, čemu se protivi Unija poslodavaca.
I ministar rada Aleksandar Vulin je potvrdio da članovi Socijalno-ekonomskog saveta (SES) nisu
uspeli da doĎu do zajedničkog rešenja koliko bi minimalna cena rada trebalo da iznosi u sledećoj
godini.
"To znači da će Vlada preuzeti odgovornost i doneti odluku na jednoj od narednih sednica", rekao
je Vulin novinarima, nakon sednice SES.
On je podsetio da rok da se SES izjasni o minimalnoj ceni rada ističe sutra, ali da će Vlada na
jednoj od narednih sednica doneti odluku o tom pitanju, istakavši da se minimalna cena rada
primenjuje od 1. januara naredne godine.
Vulin je novinarima nakon sastanka SES u petak rekao da ovo telo odluku donosi konsenzusom i da
je dovoljno da samo jedan član kaže da nije zadovoljan i odluka neće biti doneta.
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Vulin je rekao da su sindikati tražili novu cenu rada - 137, 9 dinara po satu, a poslodavci da ona ni
na koji način ne treba da bude promenjena.
"Država je saslušala i jedne i druge, hoćemo da nastavimo da radimo i da naĎemo rešenje.
Očigledno nećemo moći da zadovoljimo sve, i jednu i drugu stranu, ali to je uloga države u ovom
dijalogu i mi vodimo računa da bi to bilo održivo", rekao je tada Vulin.
Vulin je podvukao da minimalna cena rada i minimalna zarada nisu iste kategorija i da su regulisane
posebnim članovima Zakona o radu, odnosno minimalna zarada članom 111, a minimalna cena rada
članom zakona 112.
On kaže da su se sindikati pozivali na član 112, ne uzimajući u obzir još neke parametre kao što su
kretanje zaposlenosti, a da u računicu nije ušla ni produktivnost.
"Minimalna zarada ne mora da ima nikakve veze sa minimalnom cenom rada, jer minimalna zarada
je socijalna kategorija, kojom mi štitimo najsiromašnije da ne prime manje od minimalne zarade, a
minimalna cena rada je ekonomska kategorija", kazao je Vulin.
Kako je naveo, minimalnu cenu rada moguće je izračunati po raznim parametrima, a minimalna
zarada se ne može izračunati.
Kako je kazao, država brine kako da obezbedi da najsiromašniji radi za ipak, pristojnu zaradu, i da
ona ne padne ispod granice siromaštva.
Sloga: Dvostruko uvećati minimalnu cenu rada, sindikati da ne statiraju
Sindikat "Sloga" ocenio je danas da se minimalna cena rada sa sadašnjih 115 dinara
mora uvećati dvostruko, i to u iznosu od minimum 240 dinara po radnom času.
U saopštenju Udruženih sindikata Srbije "Sloga" navodi se da najava da će Vlada Srbije
opet da "preseče" i da sama donese odluku o minimalnoj ceni rada ozbiljno postavlja
pitanje daljeg učešća "takozvanih 'reprezentativnih' sindikata" u radu Socijalnoekonomskog saveta.
Dodaje se da u toj instituciji čelnici "takozvanih 'reprezentativnih'
sindikata" godinama unazad statiraju u predstavi socijalnog dijaloga i rade za svoje
lične privilegije.
Izostanak dogovora o budućoj ceni minimalnog rada u Srbiji na Socijalno-ekonomskom
savetu je za Udružene sindikate Srbije "Sloga" očekivana vest imajući u vidu, kako se
navodi, da je ta institucija tripartitnog odlučivanja toliko obesmišljena da je postala
sinonim za farsu nečega što bi trebalo da predstavlja socijalni dijalog.
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"Od ovakvog sastava Socijalno-ekonomskog saveta nismo ni očekivali da će povećati
minimalnu cenu rada, koja je sada manja od jednog evra po radnom času, što je ispod
svakog ljudskog dostojanstva, ali i jedna od najnižih u Evropi", piše u saopštenju.
Sidikat "Sloga" je ocenio da je krajnje vreme da sindikati ispune svoja obećanja
radnicima i konačno nakon silnih pretnji izaĎu iz rada Socijalno-ekonomskog saveta, u
kome samo daju legitimitet stvaranju iluzije da u Srbiji postoji nešto što treba da se
zove socijalni dijalog i tripartitno odlučivanje.
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