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ПРЕДЛОГ ПРОМЕНА У ЗАКОНУ О РАДУ 

 
1. Исплата отпремнине запосленом приликом отказа као вишка запослених за све године 

радног стажа, предлажемо исплату отпремнине за године радног стажа проведене код 
послодавца. Овом мером би  се послодавци лакше одлучивали да приме старије раднике, 
да не страхују да због исплате отпремнине ако им пропадне или се смањи посао могу да 
затворе предузеће. 

2. Плаћање просека плате остварене у предходна три месеца запосленима за време 
одсуства услед годишњег одмора, државног празника, боловања, рачунања отпремнине, 
престанка рада послодавца услед одлуке државног органа и сл. Предлажемо плаћање 
уговорене основне зараде запосленог, а не просек од три месеца јер је то велико 
оптерећење за послодавце. 

3. Укидање плаћања односно давања одсуства запосленом два дана за добровољно давање 
крви, предлажемо да плаћа држава. 

4. Смањење формализама приликом отказа уговора о раду,премештаја запосленог на друге 
послове и задатке и сл. 

5. Смањење пореских оптерећења и висине које плаћа послодавац, нпр. Неопорезивање 
минималне зараде у целом износу до сада је неопорезиво око 6.000,00 дин.на овај начин 
би се послодавцу смањила оптерећења и могао би да отвори већи број нових радних 
места. Сигурни смо да би овакав став подржали и синдикати јер би водио већој 
запослености генерално. 

6. Давање могућности да запослени који је учинио кривично дело може да добије отказ и пре 
завршетка судског поступка којим се утврђује његова нпр.крађа јер због судских дугачких 
рокова послодавац губи ЗОР прописане рокове  за отказ уговора о раду. 

7. Продужетак рока на три године за заснивање радног односа на одређено време, уместо 
досадашњег рока од годину дана, јер захтеви привреде то налазе као рационално решење. 

8. Смањење новчаних казни за прекршајну одговорност послодавца јер су распони од 
800.000-1.000.000 динара, тако високо изречене казне прете да послодавац више не може 
да се опорави и да престане са радом, нереално су високе и врло дестимулативне и нису у 
складу са економском моћи Српске привреде. 

9. Уговарање минималне зараде једном годишње, а не два пута јер је инфлација 
једноцифрена и у ЕУ једино Холандија уговара овом динамиком, а Страни инвеститори и 
улагачи не могу да предвиде свој годишњи буджет за зараде, јер се цена рада често мења 
у Србији што је неприхватљиво, Црногорци минималну цену рада нису мењали већ три и 
по године. 
 

Закључак - генерално су нереална очекивања синдиката и неразумна су економској моћи 
привреде у овом тренутку кризе. 

 


