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Ломи се судбина чак 51.023 радника 
З. Радовић - Д. И. Красић | 

До јула идуће године биће решен проблем 153 предузећа у реструктурирању, а 

пресудну улогу одиграће нови закон о приватизацији 

СУДБИНА 153 предузећа у реструктурирању, која запошљавају 51.023 радника, мора да буде 
решена до јула идуће године. Пресудну улогу у овоме треба да одигра нови закон о 
приватизацији, који убрзано припрема Министарство привреде. Фирме које могу да „стану на 
ноге“ наставиће да послују, остале ће ставити кључ у браву. 
Међу предузећима чија се судбина ломи највише је некадашњих гиганата из прерађивачке 
индустрије: ХИП „Петрохемија“, „Јумко“ из Врања, ФАП, ИМТ, ИМР... Све велика имена 
некадашње велике српске индустрије, које од потпуне пропасти тренутно спасава само статус „у 
реструктурирању“, тако да им бројни повериоци не могу ништа јер су заштићени од принудне 
наплате. 
Колико ће тачно предузећа моћи да се спасе, непознаница је. Све зависи од интересовања 
инвеститора. Засад је сигуран једино оптимизам министра привреде који позива све 
заинтересоване улагаче, из земље и света, да дају своје решење за спас конкретног предузећа. 
Новим законом о приватизацији, који ускоро иде у јавну расправу, предвиђено је да то може да 
буде и куповина фирме, њена докапитализација, нека врста заједничког улагања, куповина 
дела капитала, управљање привредним друштвом... 
Ово важи не само за фирме у реструктурирању, већ и за преосталих 419 предузећа под 
„окриљем“ Агенције за приватизацију, као и око 900 фирми у којима држава има мањински 
удео. 
- Који део ће моћи да се стави на здраве ноге, неће зависити само од Министарства, него и 
интереса домаћих и страних инвеститора, синдиката, инжењера, као и свих осталих који имају 
идеје - изјавио је министар привреде Саша Радуловић, додајући да није тачно да је продато све 
што је вредело. 
Сваки инвеститор већ увелико на сајту Министарства привреде, под одељком „портфељ 
Агенције за приватизацију“, може да види списак свих фирми у реструктурирању, као и оних 
које чекају на продају. Уз њихове називе „закачене“ су и својеврсне личне карте, које улагачу 
треба да покажу чиме се конкретно предузеће бави, шта има у власништву, како послује... 
На првом тесту новог министра привреде прошло је мање од 10 фирми, јер је само толико њих 
доставило све податке и добило „петицу“ за своју личну карту. Колико је ово за директоре и 
заступнике фирми тежак задатак, сведочи и чињеница да се та бројка односи, осим на 
поменута, и на сва јавна предузећа у Србији, која такође морају да доставе своје „финансијске 
биографије“. Отпор појединих руководилаца овом захтеву Министарства, без обзира на то да 
ли личне карте не достављају јер нешто крију или не умеју то да учине, могло би да им се обије 
о главу чим закон добије зелено светло у Скупштини. 
- Сакривање имовине, података о купцима, добављачима, финансијским извештајима... неће 
бити толерисано - упозорио је министар Радуловић. - Лична карта предузећа представља 
буквалну једну „ексел табелу“ и свако ко уредно води књиге за седам дана може да сачини 
овакав извештај. А ми већ месец и по дана чекамо на њих. Лична карта мора да буде не само 
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попуњена, већ и да задовољи све захтеве из формулара, и добије највишу оцену - пет. Ко то не 
буде урадио, неће моћи више да остане на функцији. 
Управо су се на овај проблем жалили и представници синдиката путара, истичући да ће опет 
радници испаштати због неажурности својих директора. 
- Проблеми „Симпа“, „Галенике“ и било којег другог предузећа биће решавани чим доставе 
потпуне личне карте. То је услов. Чим вам лична карта добије оцену пет, можемо да седнемо за 
сто и разговарамо како да фирма изађе из кризе. Не мора да се чека усвајање закона о 
приватизацији - тврди министар Радуловић. - Неодговорно је годинама седети на челу 
предузећа, а о њима не знати ништа. Исто важи и за Агенцију за приватизацију, која треба да 
располаже комплетним подацима. 
Према речима министра, чак и ако се инвеститор не појави, то не мора нужно да значи и „смрт“ 
за предузеће. Оне фирме које колико-толико раде наставиће да послују и после завршетка 
приватизације, али - без туторства државе. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:459539-Novine-u-zakonu-o-stecaju-Staz-bez-prekida 

Новине у закону о стечају: Стаж без прекида 
Д. И. КРАСИЋ  

Министар привреде представио новине у закону о стечају и приватизацији. 

Радуловић: Повезивање радног века и за запослене у фирмама у реструктурирању 

РАДНИЦИМА из предузећа у стечају и у реструктурирању биће повезан радни стаж. Ово је 
само једна од новина коју је у петак, представљајући нове законе о приватизацији и стечају, 
обелоданио министар привреде Саша Радуловић. 
 

- Новим законом о стечају, између осталог, повећаће се права радника којима није повезан 
радни стаж. Неодговорност државе не може да падне на терет радника. Исто важи и за 
минималне зараде, и приоритет за исплату тих накнада биће обезбеђен законом - објаснио је 
министар Радуловић. 
Поступак стечаја требало би, кроз нови закон, да постане транспарентан. Јавно ће бити 
објављивани финансијски извештаји фирми у стечају, као и списак поверилаца. Повећаће се 
одговорност стечајног управника, док се смањују права поверилаца - повезаних лица. Њихова 
потраживања ће, по речима министра привреде, ићи на ниво власника капитала - то јест биће 
последњи у реду за исплату. 
Уз закон о стечају, министар привреде, са саветницима, у петак је на конференцији "Рестарт" 
представио и новине које доноси Закон о приватизацији, као и закони о раду и планирању и 
изградњи. Министар очекује да би сви ови закони требало да буду усвојени до краја године. 
- У процесу реструктурирања има још 153 предузећа, са више од 51.000 запослених, док 
Агенција за приватизацију руководи са још 419 предузећа са више од 35.000 запослених. Више 
од 900 предузећа су она у којима држава има мањинско власништво - указује министар 
Радуловић. 
ГАРАНТНИ ФОНДПОЛИТИКА субвенција у садашњем облику је штетна и биће промењена у 
корену, каже Радуловић. Он је додао да Министарство тренутно ради на разним модалитетима 
решења али да је најизвесније формирање Гарантног фонда, који ће заједно са банкама 
сносити део ризика, што ће спустити превисоке каматне стопе на кредите за све привреднике. 
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- Законом о приватизацији биће предвиђена потпуна транспарентност и одговорност државних 
органа. 
Нови закон предвиђа неколико начина окончања поступка приватизације: кроз продају 
капитала, докапитализацију, заједничка улагања, куповину капитала, управљање привредним 
друштвом. Ако неки инвеститор и не купи 100 одсто капитала, постојаће опције за куповину 
додатног капитала под тржишним условима. 
- Министарство привреде прикупљаће писма о заинтересованости инвеститора: шта би желели 
да раде са тим предузећима, а подаци о фирмама су детаљно објављени на нашој интернет-
страници под називом "портфолио Агенције за приватизацију" - наводи министар Радуловић. - 
Почетком следеће године донеће се одлука о методу приватизације за свако конкретно 
предузеће. 
Агенција за приватизацију по новом закону имаће већу улогу али и одговорност. Биће 
дефинисани и фиксни рокови за окончање приватизације и спречени штетни послови, односно 
биће омогућена пуна транспарентност државних органа. 
Министарство привреде позвало је још једном сва јавна предузећа и она под Агенцијом за 
приватизацију, да доставе своје „личне карте“: детаљан приказ имовине, купаца, добављача, 
обавеза, завршних рачуна... Министар Радуловић је рекао да је број „личних карата“ које 
задовољавају услове мањи од 10, а да ће поступак бити настављен. 
Он је најавио да ће директори предузећа који не доставе комплетне "личне карте" бити 
санкционисани. Он је истакао да таква "лична карта" мора да буде не само попуњена, већ и да 
задовољи све захтеве из формулара, и да добије највишу оцену - пет. 
- Чим доставите „личну карту“, можемо да седнемо и разговарамо о изналажењу решења за 
ваше предузеће - одговорио је Радуловић на питање присутног привредника. - Усвајање новог 
закона о приватизацији није предуслов за почетак решавања проблема, али „лична карта“ са 
оценом пет јесте. 
 
НИСАМ КОВЕРТИРАО ОСТАВКУ 
МИНИСТАР Радуловић изјавио је у петак да није ковертирао оставку и поручио да треба изаћи 
из "таблоидних прича" и усмерити се на суштинске ствари које су важне за грађане Србије. 
- Нисам ковертирао оставку, не постоје никакви "шумови", већ различито мишљење у Влади, 
што мислим да је здраво - казао је Радуловић, напомињући да иза свих предложених мера стоји 
цела влада. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:459681-Mladi-u-Srbiji-od-tate-i-mame-idu-u-penziju 

Млади у Србији од тате и маме иду у пензију 
Б. Царановић  

Млади се у Србији одлучују на самосталан живот тек када им је све обезбеђено за 

одлазак, нису спремни на ризик, иако је ипак главни проблем – беспарица 
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ИМАМ 27 година, завршила сам Факултет организационих наука и већ три године радим у 
невладиној организацији. Живим са родитељима. 
 

Ово нам је испричала Јована Савић, из Београда. Каже, иако има озбиљну везу и размишља о 
браку, још не намерава да напусти родитељски дом, јер се „нису стекли услови“. 
- Не смета ми да будем са мамом и татом и старијим братом, јер сматрам да бих се, ако одлучим 
да са дечком изнајмљујем стан, много мучила - каже Јована. - То би значило да бих морала да 
трошим новац на храну, хемију и, наравно, рачуне и кирију. Онда ми не би остало ништа за 
живот, за шопинг и изласке. Осим тога, мој дечко зарађује мање од мене и тешко би нам било, 
ако нам нико не би помогао, да се уклопимо у тих око 60.000 динара. Уз то, посао ми није 
сталан. Имам опцију коју, у суштини, чекам - бакин стан на Карабурби. 
Овако или слично звучи већина прича младих у Србији. Истраживање агенције „Галуп“ од пре 
две године показало је да чак 57 одсто грађана старих између 25. и 34. године живи са 
родитељима и нема воље или храбрости да започне самосталан живот. 
Тридесетшестогодишњи Андрија Јовановић, возач, у двособном стану у Борчи, станује са 
супругом Аном (35), трогодишњим сином Алексом и својим родитељима. Они су пензионери и 
то је овој заједници једино сигурно месечно примање. 
- Пре него што смо добили дете, Ана и ја смо изнајмљивали стан, није нам остајало пуно за 
трошкарење, али смо уживали у слободи, коју сада немамо - каже Андрија. - Кирија и рачуни су 
нас излазили око 200 евра, али онда је плата почела да касни, а обоје смо радили у истој 
фирми. Како није постајало боље, а већ смо добили и дете, потребе су драстично порасле, 
морао сам да се вратим кући, али у „проширеном издању“. Генерацијски јаз између мојих 
родитеља и нас двоје је стравичан и то нам свакодневно прави неприлике. Васпитавање 
јединца у таквом окружењу је право мучење. 
Андрија каже да је љут на своје родитеље што су старијој сестри дали бакину кућу у Земуну, а 
њему оставили опцију да дели 60 квадрата са њима. У шали их зове „бесмртни“. Само се 
родитељи не смеју. 
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Нема сумње да нам је економска ситуација таква да је и само осамостаљивање специфично. 
Осим што је прескупо и прекомпликовано. Осим што значи одрицање написано великим 
словима. То не споре ни социолози, ни психолози. Ипак, и без обзира на све, једно је неспорно 
- млади људи нису спремни на ризик, чекају да им све буде обезбеђено, сервирано и тек онда 
постају „одважни“. 
- Јасно је да се нешто мора променити. За почетак, млади морају да схвате да осамостаљивање 
има своје дражи, али и ризике - кеже психолог Првослав Плавшић. - Не могу им родитељи 
обезбедити „услове да се осамостале“, јер то је онда негација онога о чему говоримо. За то се 
морају сами борити, укључујући и разумевање укућана зашто то чине. Уосталом, бити млад је 
лепо, али не може бити трајно. 
Према Плавшићевим речима, нека врста одважности мора да постоји, али то је више решеност 
да се нешто самостално учини. Дилема је када и шта? Одлазак из родитељске куће је тек „пола 
посла“. Криза и незапосленост су најреалније кочнице самосталног живота. 
- Неки млади би више волели да родитељи оду, а да они остану у стану, али ни старији немају 
куд - каже наш саговорник. - Млади се тешко осамостаљују зато што ни током одрастања многи 
нису били довољно самостални у испуњавању обавеза, јер су родитељи решавали и оно што не 
припада њима. Дакле, „увезаност“ је обострана. 
Породице данас једва преживљавају и заједно, а када се деле то постаје још теже. Старији имају 
мале приходе, млади никакве. 
У Србији је, према подацима Националне службе за запошљавање, незапослено око 200.000 
младих старости између 15 и 30 година. Четвртина има само основно или никакво образовање. 
Од укупног броја пријављених на евиденцији бироа млади чине 26,7 одсто, а у том оквиру 
највећа група су они од 25 до 29 година. 
Опсежним истраживањем тима стручњака београдског Института за социолошка истраживања 
Филозофског факултета „Млади - наша садашњост“ показало се да петина младих 
незапослених и не тражи посао, 28 одсто очекује да ће га добити преко тржишта рада, док 26 
одсто верује само у јаке пријатељске и рођачке везе. 
- У Србији са родитељима живи више од половине младих између 19 и 35 година - 56,4 одсто, а 
само четири одсто успело је да од властитих средстава себи купи стамбени простор - каже 
Милана Љубичић са катедере за социологију Филозофског факултета. - Њих 5,5 одсто рентира 
стан или кућу, али од пара својих родитеља, четири одсто живи у студентским домовима, док 
2,8 одсто живи у становима и кућама који су њихово власништво, 1,9 - код рођака. 
СТИЖУ НА СТУДИЈЕ И ОСТАЈУКод младих из унутрашњости који реше да студирају у 
Београду пут осамостаљивања је за нијансу другачији. Иако већину током студија издржавају 
родитељи, који се доста тога одричу да би свом подмлатку омогућили високо образовање и 
„сутра“ пристојан живот, они се постепено ипак навикавају да се сами сналазе. - Знала сам да се 
нећу враћати кући у Краљево, да ћу када завршим овде тражити посао - каже Мирјана Боровић 
(32). - И чим сам се запослила и почела да примам плату, моји ми више нису слали. Прво сам 
живела са другарицама, па са братом, а ево већ три године са дечком. Опција да се вратим кући 
није долазила у обзир. За време студија и док су ми родитељи плаћали станарину, селила сам 
се 12 пута. На крају сваког семестра, пред лето, напуштала сам стан јер родитељи нису могли да 
ми плаћају да га чувам... 

Стамбене јединице наследило је 11,2 одсто, седам одсто је оних који сами плаћају 
изнајмљивање стана, 5,3 одсто живи у становима које су им купили родитељи, а најмање је 
оних, већ поменутих четири одсто, који су сами или заједно са својим партнером купили 
стамбени простор. 
- Дечко и ја смо свесно одлучили да живимо код њега са његовом породицом да бисмо 
уштедели новац - прича Марија Јовић (31). - Иако смо могли да плаћамо стан, ми тај новац, 
уместо да га дајемо неком станодавцу, ми већ три године стављамо у банку. До сада смо 
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уштедели 7.000 евра. Желимо да скупимо учешће за кредит за куповину стана. Није лако, али 
знамо да неће бити заувек. 
С друге стране, брачни пар Смиљанић из Крагујевца већ 18 година је у браку, имају двоје деце 
средњошколаца, и живе у кући са његовим родитељима. Не говоре са њима, годинама су у 
свађи. Али и не одлазе јер се плаше да подигну кредит. Чекају.  
КАКО ЈЕ У СВЕТУ 
У Европи 65 одсто младих између 18 и 24 године живи са родитељима - од 46 одсто у Шведској 
до 95 одсто у Италији. За разлику од Србије, долази до наглог пада у броју таквих заједница у 
наредној старосној групи, од 25 до 29 година. Највећи пад је забележен у Великој Британији, 
Немачкој и у скандинавским земљама. Наши млади су слични младим Грцима и Италијанима. 
Касно напуштају родитељски дом, и враћају се радо. Ипак, разлика је што они имају избор. 
ИНОСТРАНСТВО 
Подаци истраживања које је недавно урадио тим стручњака београдског Института за 
социолошка истраживања показао је да половина младих размишља о одласку у иностранство. 
Током истраживања 2003. установљено је да је од свих који тако размишљају само десет одсто 
оних који су неке кораке и предузели. Данас је већ реч о 20 одсто младих који су контактирали 
с амбасадом, рођацима, универзитетима... 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:459580-Vlada-Srbije-O-radnicima-po-hitnom-postupku 

Влада Србије: О радницима по хитном поступку 
Б. Стјеља  

Сви изненађени најавом да ће Нацрт закона о раду идуће седмице бити на влади. 

План био да се радна група састане тек 4. новембра 

 
НАЦРТ закона о раду ће следеће недеље бити представљен Влади Србије и одмах потом ући у 
јавну расправу - најавио је у петак Саша Радуловић, министар привреде. Ову су вест, међутим, и 
послодавци и синдикати доживели као гром из ведра неба јер их је, како тврде у оба „табора“, 
овакав редослед „затекао“ пошто Закон о раду још није ни близу завршнице. 
 

Зоран Михајловић, потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије, подсећа да је пре три 
дана основана Радна група за измене закона о раду - коју чине по три представника СССС, УГС 
„Независност“, Министарства рада и Уније послодаваца Србије - и да је „укрштање копља“ око 
ових питања тек почело. 
- Нови састанак Радне групе је заказан за 4. новембар и тек тада би сви представници требало 
да изнесу званичне предлоге и да се усагласи крајња верзија закона - каже Михајловић.  
- Након тога иде јавна расправа, па представљање закона Социо-економском савету, а тек на 
крају члановима владе. 
Промену редоследа синдикалци дочекују веома незадовољни. 
- Ово је шамар свима нама који учествујемо у изради закона. И свакако неће проћи без 
реакције. Ако се закон заиста нађе пред владом наредне седмице, ми ћемо свој револт исказати 
на улицама - каже Михајловић. 
Ни у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике нису знали за промену плана, а у 
Унији послодаваца Србије је најава министра Радуловића била повод за хитан састанак. 
- То свакако није корисно јер нису усаглашена мишљења око свих чланова закона - сматра 
Драгољуб Рајић, директор УПС. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:459580-Vlada-Srbije-O-radnicima-po-hitnom-postupku
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БРОЈКЕ* 13,7 одсто је опала укупна запосленост за пет година  
* 100 евра по свакој години стаЖа просеЧан износ отпремнина 

И док је „социјалним партнерима“ нејасно шта би се све могло наћи у овом закону, министар 
Радуловић је рекао да је изменама планирано поједностављење процедура које ће олакшати 
запошљавање радника и подсетио да је планирано растерећење намета на рад када то прилике 
у буџету буду дозволиле. 
- Требало би смањити доприносе и порезе на рад и увести прогресивно опорезивање дохотка, 
јер је смањење терета на рад најбоља мера субвенције - рекао је Радуловић и додао да сада, 
примера ради, на плату од 300 евра држави иде 120, док запосленом остаје 180. 
Радуловић је најавио и да ће се у нацрту закона о раду наћи предлог да се отпремнине 
исплаћују за године стажа код последњег послодавца и његових повезаних лица. 
 

СМАЊИТИ НАМЕТЕ 
МИНИСТАР привреде Саша Радуловић рекао је да у влади нема дилеме да ли би требало 
усвојити меру смањења намета на рад, већ само различитих мишљења о томе када би је требало 
применити. Његово мишљење је да би смањење намета на рад, дугорочно гледано, требало да 
буде 30 одсто. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/413914/Radulovic-Preduzeca-u-restrukturiranju-godisnje-nas-kostaju-750-miliona-

dolara 

Радуловић: Предузећа у реструктурирању 
годишње нас коштају 750 милиона долара 

Танјуг  

Министар привреде Саша Радуловић изјавио је данас да је за привреду изузетно важно 

усвојити четири предложена закона - о приватизацији, стечају, планиранају и изградњи и 

Закон о раду и навео да нас само предузећа у реструктурирању годишње коштају 750 милиона 

долара. 

Он је за јутарњи Дневник РТС-а, подсетио да је измена Закона о приватизацији важна, јер смо 

спровели катастрофалну приватизацију, где су стотине хиљада људи остале без посла, а нисмо 

добили развој привреде који смо очекивали. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/413914/Radulovic-Preduzeca-u-restrukturiranju-godisnje-nas-kostaju-750-miliona-dolara
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/413914/Radulovic-Preduzeca-u-restrukturiranju-godisnje-nas-kostaju-750-miliona-dolara
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Према његовим речима, нови закон треба да уведе потпуно нов приступ и што се тиче 

транспарентности и што се тиче одговорности, пре свега одговорности државних органа. 

  

- То је изузетно важно да би смо могли да завршимо и реструктурирање оног дела предузећа у 

Агенцији за приватизацију, који нас годишње кошта 750 милиона долара, према порецени 

Светске банке. Звог тога и живимо све лошије, имамо огромне проблеме у привреди, и немамо 

раст запошљавања - казао је министар. 

  

Како је додао, Закон о стечају треба да убраза стечајне поступке, а са друге стране Закон о 

планирању и изградњи, који радимо заједно са Министарством грађевине, треба да убрза 

доношење грађевинских дозвола, док ће Закон о раду да олакша запошљавање. 

  

- Он предивђа да ће отпремнине моћи да се исплаћују само по годинама радног стажа код 

последњег послодавца, али и повезаних лица. Такође уводимо у законе о стечају и 

приватизацији отпремнине, тако да неће бити могуће да људи у стечају остану без ичега - каже 

Радуловић. 

  

Он је истакао да је Закон који је требало да штити људе, који су старији од 50 година, давао 

контраефекат - нико не запошљава људе који су старији од 50 година. 

  

- То је преблем који морамо да отклонимо да би ослободили запошљавање, што је кључно. 

Предлог Закона предвиђа и олакшано отпуштање, а следи јавна расправа, где ћемо 

разговаратии о конкретним решењима - рекао је Радуловић и додао да та отпуштања треба да 

заштите мале предузетнике и мале фирме, које не могу да држе раднике, онда кад имају пад 

прихода. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/413599/FAP-Najava-strajka-upozorenja-i-generalnog-strajka 

ФАП: Најава штрајка упозорења и 
генералног штрајка 

Четири репрезентативна синдиката у ФАП-у из Прибоја, одлучили су данас да у понедељак 

организују једночасовни штрајк упозорења, незадовољни стањем у коме се то предузеће у 

реструктурисању налази и да, ако им захтеви не буду испуњени, за недељу дана потпуно 

обуставе рад. 

- Због изузетно тешког стања у коме се налази ФАП и огромног незадовољства његових 

радника, заједнички смо донели одлуку да ступимо у штрајк. У понедељак, 21. октобра 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/413599/FAP-Najava-strajka-upozorenja-i-generalnog-strajka
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организоваћемо штрајк упозорења у трајању од једног сата, од 11 до 12 сати - пише у саопштењу 

које је потписао Милорад Драгаш, председник штрајкачког одбора. 

 

Радници захтевају од Владе Србије и ресорних министарстава да им из средстава субвенције 

обезбеде одмах најмање једне плате, "иако дугују четири и по плате, "затим, да им се овере 

здравствене легитимације и обезбеди посао да радимо. 

 

- Уколико до петка (25. октобра) не буде испуњен минимум наших захтева, исплата једне плате 

и овера књижица, радници ФАП-а ће 25. октобра, ступити у генерални штрајк који ће трајати 

све до испуњења захтева - стоји у саопштењу иза кога стоје Савез самосталних синдиката, 

АСНС, Независни синдикат и синдикат Слога. 

 

На седници Скупштине општине Прибој, у четвртак, након вишемесечног инсистирања 

опозиционих одборника ЛДП-а, донета је одлука да се у дневни ред следећег заседања 

локалног парламента уврсти разматрање стања привреде у овом граду, а посебан нагласак биће 

на ситуацији у ФАП-у. 

 

У склопу тог питања председник Скупштине општине Прибој, Саша Василић, изјавио је да ће 

током наредне седмице град на Лиму и ФАП посетити Александар Вучић, први потпредседник 

Владе Србије. 

 

Председник општине Прибој, Лазар Рвовић, изјавио је прошлог викенда да се стање у ФАП-у, 

директно одражава на комплетну ситуацију у прибојској општини којој прети банкрот, 

истичући да очекује брзо реаговање владе по питању судбине тог предузећа. 

 

Према речима Рвовића, уколико неизвесност са статусом ФАП-а, највеће фабрике камиона на 

Балкану, чији је већински власник држава, потраје до краја године, прети банкрот и Прибоју. 

Пореска управа Србије објавила је да порески дуг ФАП-а износи 2,14 милијарди динара. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/413567/Radulovic-Do-kraja-godine-bice-usvojen-set-zakona-o-privatizaciji-stecaju-

i-radu 

Радуловић: До краја године биће усвојен сет 
закона о приватизацији, стечају и раду 

М. Николић/Танјуг  

Министар привреде Саша Радуловић најавио је данас да ће Закони о приватизацији, стечају, 

раду и планирању и изградњи биће усвојени до краја године. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/413567/Radulovic-Do-kraja-godine-bice-usvojen-set-zakona-o-privatizaciji-stecaju-i-radu
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/413567/Radulovic-Do-kraja-godine-bice-usvojen-set-zakona-o-privatizaciji-stecaju-i-radu
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На конференцији "Рестарт", Радуловић је прецизирао да ће нацрти тих закона следеће недеље 

бити представљени Влади Србије и ући у јавну расправу.  

- Конференција је намењена домаћим и страним инвеститорима јер је жеља да се покрене 

завршетак приватизације - кажу Радуловић. 

  

Закон о приватизацији ће подразумевати потпуну транспарентност, биће могуће претварање 

друштвеног у државни капитал. Биће уведен елемент докапитализације и могућа заједничка 

улагања, као и опције за куповину капитала.  

У плану је и нова улога Агенције за приватизацију јер ће руководилац бити одговоран за 

поступак а Министарство ће га надзирати. 

  

Он је поновио је да је економска ситуација у Србији изузетно тешка, да је дефинише висок 

дефицит, и да је привредни раст велики проблем. Неопходна је и регулаторна реформа, како 

би били регулисани прописи који иначе отежавају пословање у Србији. 

Радуловић је најавио и раскид са, како је рекао, катастрофалном политиком из претходних 

година која се заснивала на субвенцијама. 

 

На конференцији министар представља нови модел инвестиционог и приватизационог оквира, 

а министарство ће, како је најављено, објавити и јавни позив потенцијалним инвеститорима, 

домаћим и страним пословним људима, иноваторима, инжењерима и свим заинтересованима 

који имају идеје и добре пословне планове да се укључе у решавање судбина предузећа у 

реструктурирању. 

 

Стручној, пословној и заинтересованој јавности биће представљени и оквири регулаторне 

реформе и измена закона у области приватизације и стечаја која треба да створи услове за 

транспарентно, одговорно и што успешније спровођење овог поступка. 

  

Закон о стечају подразумева да ће бити направљен економски извештај, односно лична карта 

предузећа коју ће моћи сви да прочитају. 

  

- Биће уведена и анализа узрока стечаја да бисмо видели шта се десило у година пре самог 

стечаја. Унутар закона биће повећана права радника јер се дешавало да им није био повезан 

радни стаж. То више неће бити могуће. То што је држава била неодговорна не може да падне на 

терет радника  - казао је Радуловић. 

 

Што се тиче приватног сектора, он је истакао да се не сме дозволити да радници не примају 

плате. 

  

Закон о планирању и изградњи поједноставиће процедуру издавања грађевинских дозвола и 

решавање статуса права коришћења земљишта.  
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Закон о раду подразумева и отпремнине по години радног стажа код последњег послодавца и 

поједностављење процедуре запошљавања. 

  

Санкције за оне који не доставе "личне карте" 

Министар Радуловић најавио је данас да ће директори 

предузећа који не доставе комплетне "личне карте", бити 

санкционисани. Он је истакао да таква "лична карта" мора 

да буде не само попуњена, већ и да задовољи све захтеве из 

формулара, и добије највишу оцену - пет. 

- Ко не буде то урадио, неће моћи да врши ту функцију 

више - казао је Радуловић за Б92 и најавио да ће нови 

Закон о приватизацији предвиђати јасне мере за такве 

случајеве, од којих је најважнија "удаљавање са посла". Он 

је казао да је разлог за недостављање комплетних "личних 

карата" предузећа то што би "ствари изашле 'на сто', тачно 

се види о чему се ради и интереси бивају угрожени". 

- Много је лакше и комотније да нетранспаретно сакријете 

податке и не покажете ништа. То јако много кошта не само 

државу, већ и раднике, синдикате - истакао је Радуловић, 

поручивши да је "неодговорно да толико година седите на 

челу предузећа и не знате ништа о њима". Он је додао да 

исто важи и за Агенцију за приватизацију, која треба да 

располаже комплетним подацима.  

Радуловић је казао да још не постоји процена колико 

предузећа од 600 на списку Агенције за приватизацију, и 

још 900 где држава има мањински удео, може да се спасе, 

али да је то значајан број. 

- Који део ће моћи да се стави на здраве ноге, неће зависити 

само од Министарства, него и интереса домаћих и страних 

инвеститора, синдиката, инжењера као и осталих који 

имају идеје - навео је Радуловић и додао да није тачно да је 

продато све што је вредело. 

Он је рекао да држава због тога што проблем тих предузећа 

није решен, годишње бележи губитке од 750 милиона 

долара. (Тањуг) 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/413741/Udri-doktora-72-odsto-zdravstvenih-radnika-u-Srbiji-dozivelo-nasilje-na-poslu 

Удри доктора: 72 одсто здравствених 
радника у Србији доживело насиље на послу 

Танјуг  

У Србији је 72 одсто здравствених радника доживело неку врсту насиља на радном месту - од 

увреда и претњи до физичког напада, показала је управо завршена анкета у којој је учествовало 

3.800 запослених у здравству. 

- Ово пилот истраживање биће први пут представљено на симпозијуму са медјународним 

учешћем 'Безбедност и здравље на раду у здравству', који се одржава у Центру Сава од 21. до 23. 

октобра - најавио је данас проф. др Петар Булат, један од чланова Програмског одбора скупа. 

 

Он је изјавио за Тањуг да свега 28 одсто учесника анкете никад није било суочено са насиљем 

на радном месту, њих 32 одсто је доживело агресију или пацијента или здравственог радника, 

док је 39 процената имало такво искуство и са пацијентима и са колегама. 

 

Оцењујући податке као "фрапантне и забрињавајуће", др Булат је додао да они ипак "нису 

ништа лошији, али нажалост ни бољи од упоредних европских и светских" и као пример навео 

Велику Британију, где је насиље над запосленима у здравству израженије него у Србији. 

 

За разлику од већине других земаља, где су резултати сличних студија показали да су агресији 

најизложеније медицинске сестре, код нас су лекари специјалисти имали највише 

конфликтних ситуација са пацијентима, нарочито они који су мушког пола, рекао је др Булат. 

 

- Насиље према лекарима опште медицине је мање изражено - истакао је он и навео да за то 

постоје два главна објашњења - да је у тој категорији знатан број релативно младих, са краћим 

радним стажом и искуством и да, осим тога, они имају мање могућности да доносе за пацијента 

битне одлуке него лекари специјалисти. 

 

Др Булат је најавио да ће теме симпозијума бити и "Стрес на радном месту", "Мобинг на радном 

месту" и "Задовољство на раду". 

 

Скуп, на коме се очекује око 500 учесника, организује се у оквиру обележавања Европске 

недеље безбедности на раду. Медју предавачима из наше земље биће и два академика, проф. др 

Душица Лечић Тошевски и проф. др Владимир Костић. 

 

О светским искуствима везаним за здравље запослених у здравству говориће гости из САД и 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/413741/Udri-doktora-72-odsto-zdravstvenih-radnika-u-Srbiji-dozivelo-nasilje-na-poslu
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Аустрије и неколико земаља у окружењу - Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске и 

Словеније. 

 

Организатори симпозијума су Удружење медицинских сестара - техничара Клиничког центра 

Србије "Сестринство" и Управа за безбедност и здравље на раду Републике Србије, а 

покровитељ је Министарство здравља Републике Србије. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radulovic-Raskid-sa-losom-ekonomskom-politikom.sr.html 

Радуловић: Раскид са лошом економском 
политиком 

Министар привреде најавио измене закона о раду, приватизацији, стечају, планирању и 

изградњи 

Раскид са досадашњом економском политиком која се заснива на субвенцијама, промену 
важних закона, окончање процеса приватизације по новом моделу, другачији начин доделе 
државне помоћи јавним предузећима, само су неке од новина које је најавио Саша Радуловић, 
министар привреде на јучерашњој конференцији „Рестарт”, одржаној у Агенцији за 
приватизацију. 

Рекло би се да ова локација није случајно одабрана, јер је министар поручио да је 
приватизација у Србији у последњих десет година катастрофално вођена и да је обесмислила 
државно власништво. 

– Добили смо власнике, односно менаџере који су у великом броју случајева посао водили 
преко повезаних фирми и извлачили новац из приватизованих предузећа. Оптерећивали су 
њихову имовину кредитима, а те кредите нису трошили наменски – истакао је он и подржао 
преиспитивање спорних приватизација. 

Осим тога, Радуловић је најавио измену закона о раду, приватизацији, стечају, планирању и 
изградњи, како би се амбијент за пословање и инвестирање поправио. 

Једна од тема на конференцији биле су и „личне карте” јавних предузећа, односно подаци које 
она морају да доставе Министарству привреде. Према речима министра, веома мали број 
предузећа је то до сада урадио. 

– Само десет личних карата задовољава тражене услове. Поступак ћемо наставити и многе смо 
вратили на допуну. Једина тема о којој можемо да разговарамо са директорима предузећа док 
то не ураде је – када ћете доставити личне карте – поновио је Радуловић, додајући да су 
предвиђене и казне за оне који то не учине. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radulovic-Raskid-sa-losom-ekonomskom-politikom.sr.html
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У „личним картама” би требало да буду подаци о имовини, пословању предузећа, 
финансијским извештајима, добављачима, повериоцима... 

– Ти извештаји морају да буду чисти и да осликавају реално стање. Биће на нашем сајту и моћи 
ће да их виде сви инвеститори, а ја позивам и синдикате да их погледају јер су они веома добро 
упућени у стање у својим фирмама – истакао је Радуловић. – Ко уредно води књиговодство за 
седам дана може да достави „личну карту” предузећа, а ми ево чекамо већ месец и по. За све 
недоумице које имају око тога како да их направе, нека се обрате нашем министарству. 

Радуловић је истакао и да у Агенцији за приватизацију има 153 предузећа у реструктурирању са 
више од 51.000 запослених. Ту су предузећа која се воде као „остала” и којих има 419, а у којима 
ради 35.000 људи, а постоји и више од 900 фирми у којима држава има мањинско власништво. 

– Предузећа у реструктурирању нас коштају 750 милиона евра годишње и она трују тржиште. 
Најгоре је што порески обвезници кроз буџет плаћају гаранције за позајмице јавних предузећа, 
а унапред знамо да их никад неће вратити. Зато ћемо сваког месеца на сајту министарства 
објављивати извештаје о трошењу пара пореских обвезника из буџета – истакао је министар 
привреде. 

На конференцији су били присутни и најближи сарадници министра привреде који су истакли 
да више од милијарде евра средстава Фонда за развој никада неће бити враћено.  

С. Деспотовић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_zaostale_plate.4.html?news_id=269598 

Радници Аутосаобраћаја обуставили рад 

Траже заостале плате 

АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - Радници "Аутосаобраћаја" наставили су јуче обуставу рада и пре три дана започету 
блокаду аутобуских станица у Крагујевцу и Тополи, услед чега не функционишу 104 линија те 
фирме у међуградском и међумесном саобраћају. У Крагујевцу је увелико отежан рад и осталим 
превозничким предузећима, која импровизују стајалишта у околини блокиране аутобуске 
станице и праве додатну саобраћајну гужву на ионако пребукираном крагујевачким улицама. 
 
У Самосталном синдикату "Аутосаобраћаја" тврде да су радници самоиницијативно покренули 
протесте, односно обуставу рада и блокаду станица у Крагујевцу и Тополи, те да захтевају 
решавање статуса предузећа, почетак реализације социјалног програма за 250 од око 500 
запослених у "АС-у", као и исплату барем једне од девет плата које им се дугују. Истичу да 
радници све и кад би хтели немају чиме да раде, пошто "Аутосаобраћај" за редовно 
организовање превоза уместо неопходних 13, има свега четири аутобуса. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_zaostale_plate.4.html?news_id=269598
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Представници запослених у "АС-у" у среду и четвртак разговарали су са градоначелником 
Крагујевца Верољубом Стевановићем о проблемима у тој фирми, али решење није пронађено. 
Уговор са Аутосаобраћајем прекјуче је званично раскинула и општина Топола, која је већ 
расписала јавни конкурс за ангажовање новог ауто-превозника. До окончања конкурса, јавни 
саобраћај у Тополи биће поверен приватним превозницима. 

"Разумем проблем и захтеве запослених у Аутосаобраћају, али ми више не можемо да чекамо 
да се ситуација у том предузећу консолидује", каже за Данас председник општине Топола 
Драган Јовановић. Крагујевачки "Аутосаобраћај", чије пропадање, узроковано делом и 
махинацијама и лоповлуцима ранијих директора, траје готово четврт века, ових дана, 
највероватније, вози свој последњи круг. У прилог овоме и информација да је сва имовина 
Аутосаобраћаја, осим главне аутобуске станице у Крагујевцу, стављена под хипотеку. Дугови 
"АС-а" од 650 милиона динара надмашују вредност имовине предузећа. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radulovic_vlada_odbila_moju_kljucnu_meru.4.html?news_id=269600 

Представљен економски програм Министарства привреде 

Радуловић: Влада одбила моју кључну меру 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ 

Београд - Влада Србије ће до краја године усвојити закон по којем ће радници који добију отказ 
имати право на отпремнину само за период који су провели у радном односу код последњег 
послодавца, као и код повезаних предузећа, а не за цео свој радни стаж као до сада - најавио је 
јуче министар привреде Саша Радуловић, представљајући мере за развој српске привреде, које 
ће Влади Србије бити предочене наредне недеље. 
 
Према Радуловићу, ова мера би требало да тиме што ће олакшати отпуштање, заправо доведе 
до лакшег запошљавања радника, јер послодавци неће морати да брину о томе колики ће им 
бити трошак отказа ако се радник покаже недовољно добрим. Фирме, како је објаснио 
министар, раднике отпуштају или када им падне промет или кад радници не желе да раде, па је 
сходно томе најбоља заштита радног места “постојање другог радног места на које радник може 
да пређе”. 

Увођење одредбе о повезаним лицима у нови Закон о раду значи да ће послодавцима бити 
онемогућено да раднике које желе да отпусте прво пребаце у своју другу фирму и да им онда 
дају отказ, избегавајући на тај начин исплату отпремнине. 

Осим ове мере, Радуловић је најавио и промене Закона о приватизацији, Закона о стечају и 
Закона о планирању и изградњи, али је од свега што ће бити усвојено, битније оно што неће – 
снижавање пореза и доприноса на рад, централна мера економског опоравка на којој је 
Радуловић инсистирао и која представља окосницу целог његовог реформског програма. 

- Влада није усвојила мој предлог да се смање порези и доприноси на рад, али то остаје мера 
чије усвајање тражимо. Ми смо уз предлог ове мере доставили и листу начина на које бисмо 
обезбедили средства да то смањење платимо, али то није прошло због различите процене 
ризика између нас и већине у Влади око тога шта би одлука о смањењу пореза и доприноса 
значила за буџет и за дефицит. Пошто је Влада о томе донела одлуку, ми је прихватамо, јер смо 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radulovic_vlada_odbila_moju_kljucnu_meru.4.html?news_id=269600
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и ми њен део, али ћемо наставити радимо на томе да се та мера на крају ипак усвоји – рекао је 
Радуловић. 

Министар је одговарао на питање потпредседника Асоцијације малих и средњих предузећа 
Милана Кнежевића који је обелоданио да је Министарство привреде планирало да смањи 
порезе и доприносе за 20, а не за 30 одсто и да је списак од седам ставки преко којих би се 
обезбедила потребна средства укључивао и око 170 милиона евра Фонда за развој, “али је Влада 
сада и та средства расподелила за гаранције за Етихад”. Радуловић реплицирао оценом да је 30 
одсто смањења и даље његов дугорочни циљ, али да би до њега дошло одређеном динамиком. 

Радуловић је у Дачићевом и Вучићевом кабинету више успеха имао када је у питању наставак 
приватизације. Тако ће се новим законом, како је рекао, увести потпуна транспарентност и 
пуна одговорност државних органа, увешће се “кратки и агресивни” рокови за претварање 
друштвеног у државни капитал и то већ следеће недеље, док ће реструктурирање предузећа 
бити урађено по моделу конверзије потраживања у капитал, што ће бити дефинисано законом 
о стечају. 

- Позваћемо потенцијалне инвеститоре да нам у писмима доставе план који би хтели да 
реализују у предузећима која намеравају да купе. Онда ћемо почетком наредне године на 
основу тога за свако предузеће донети одлуку о методу приватизације и та одлука неће моћи да 
се мења. Увешћемо приватизацију путем докапитализације, путем заједничког улагања, са 
опцијом куповине капитала и уз поверавање предузећа на управљање и за сваку фирму ћемо 
одабрати један од ових модела који јој највише одговара – рекао је Радуловић. 

Он је најавио већа права поверилаца у стечајном поступку, повезивање стажа за раднике за све 
године уназад, стављање потраживања повезаних лица на последње место заједно са 
потраживањима власника фирме у стечају и већу одговорност стечајних управника и других 
одговорних лица попут рачуновођа. 

Радуловић је рекао и да ће Агенција за приватизацију добити нову улогу и да ће законом бити 
онемогућено “извлачење пара из предузећа којима она управља”. 

- У Агенцији има 153 фирме у реструктурирању које запошљавају 51.000 радника, још 419 
предузећа са 35.000 запослених и додатних 900 фирми у којима држава има мањински удео. 
Од свих њих смо тражили “личне карте”, једну ексел табелу у којој су сви подаци о имовини, 
дуговима, добављачима, купцима, радницима, добити и губицима које имају. Свако предузеће 
које добро води своје књиговодство те податке може да спреми за седам дана. Међутим, после 
месец и по дана, Министарству је потпуне податке доставило само десетак предузећа – рекао је 
министар. 

Упркос томе што су готово сва предузећа до сада доставила само непотпуне информације, 
Министарство је све пристигле “личне карте” објавило на свом интернет сајту, како би 
инвеститори, али и радници и синдикати могли да се детаљно упознају са пословањем свих 
државних предузећа. Радуловић је додао да ће наставити да инсистира да од свих предузећа 
добије потпуне информације о њиховом раду и да ће новим законом о приватизацији бити 
установљене оштре санкције за директоре који не буду одговарали на захтеве Министарства. 

- У закону о јавним предузећима уводимо већу одговорност менаџмента и обавезу доброг 
корпоративног управљања, тако да ће у року од 60 дана од ступања закона на снагу сви 
финансијски извештаји морати да буду чисти – рекао је Радуловић. 
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Министар је рекао и да ради на промени начина субвенционисања предузећа и да са Европском 
банком за обнову и развој преговара о оснивању гарантног фонда који би гарантовао за 
кредите за привреду које би одобравале комерцијалне банке. То би, по његовој оцени, довело 
до смањења камата за све фирме у држави, “а средства која би држава ставила у гарантни фонд 
била би пет пута мултипликована”. 

Фонд бацио милијарду евра 

Радуловић је рекао да је број ненаплативих кредита у Фонду за развој достигао 60 одсто, а да је 
исти проценат и у Агенцији за осигурање и финансирање извоза и да са тим мора да се 
прекине. Будући да Фонд за развој управља са око две милијарде евра средстава то значи да је 
преко милијарду евра бачено. 

Прво личне карте, па онда плате 

Представник синдиката Слога предочио је министру да ће “већина радника бити жртве 
директора”, јер је само десетак предузећа доставило адекватне личне карте, а без њих 
Министарство никоме неће одобрити новац нити наставити приватизациони поступак и упитао 
га како ће решити тај проблем. 

- Тамо где пословодство не ради, жртве су радници. Синдикати зато треба да врше притисак на 
менаџмент да нам достави личне карте – гласило је “решење” министра Радуловића. То што 
радници у међувремену неће добијати плате нити имати оверене здравствене књижице, 
министар није коментарисао, а није поменуо ни своју одговорност као представника државе, 
дакле власника тих истих предузећа, за рад менаџмента, нити је поменуо да ће несавесне 
директоре смењивати. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1422327/FAP+stao%2C+Priboj+na+leru.html 

ФАП стао, Прибој на леру 

Производња у ФАП-у потпуно обустављена. Плате касне четири и по месеца. 
Држава престала да даје субвенције некадашњем гиганту који после три неуспела 
тендера чека стратешког партнера. Синдикати кажу да би ФАП могао да 
производи камионе и аутобусе за градове, војску и ватрогасце. 

После деценије реструктурирања, и баш у време када пуни 60 година постојања, прибојски 
ФАП сучава се са великим проблемима. Производња је потпуно обустављена због плата које 
касне четири и по месеца, здравствене књижице радника су неоверене, а посла нема. А од 
судбине ФАП-а зависи судбина читавог града, у коме је готово све друго стало. 

Припремила Јелена Божовић 

Радници више не знају коме да се обрате. Међу њима су и они са заказаном операцијом на 
срцу, или васкуларним проблемом који их је везао за постељу. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1422327/FAP+stao%2C+Priboj+na+leru.html


19 

 

"Гледам себе како не могу да идем, али не верујем да сам доживео то да не могу да се лечим, са 
свом зарадом и муком, са толиким годинама радног стажа", каже радник ФАП-а Војин Бакић. 

У групи 29 предузећа у реструктурирању, и са државом као већинским власником, ФАП, са око 
1.500 запослених, до августа је добијао субвенције од 20 милиона динара месечно. 

Од тог новца углавном су дељене плате. Када је новац из државне касе престао да стиже, настао 
је проблем. Председник општине Прибој Лазар Рвовић каже да је држава давала паре, али да 
није контролисала како се оне троше. 

"Од привредног субјекта правила је социјалну установу. Радницима ФАП-а и нама Прибојцима 
који смо то гледали није било важно то што нема посла него нам је било битно да примамо 
плату", каже Рвовић. 

Посрнули гигант имао је три неуспела тендера, али још чека стратешког партнера који би 
препознао свој пословни интерес, тамо где га је наша држава изгубила. 

Ако више не може да парира произвођачима "друмских крстарица", нашој војсци и 
ватрогасцима требају камиони, а градовима аутобуси. 

"Само на тих пар места ФАП би добио посао, а држава издваја средства из буџета за те камионе 
и аутобусе", објашњава председник Асоцијације слободних и независних синдиката ФАП-а 
Предраг Симић. 

Захтева се исплата бар једне плате, овера здравствених књижица и посао. У локалној 
самоуправи, ипак, верују да ће решење бити пронађено већ наредне седмице, јер ланац 
дуговања који почиње у ФАП-у неминовно блокира читав град. 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=18&nav_id=767027 

"Радуловићеве мере тешко оствариве" 

ИЗВОР: БЕТА 

Београд -- Удружени синдикати Србије "Слога" саопштили су да ће подржати 

напоре да се саставе и презентују тачни подаци фирми и њихове имовинске карте. 

Како се наводи, то је битно да би се спречио одлазак новца из буџета на предузећа која се не 

могу реструктуирати или покренути њихова производња, а самим тим онемогућили и напори 

за стварање одрживих радних места. 

Додаје се и да би брзо доношење сета нових закона, које је данас најавио министар 

привреде Саша Радуловић могло бити проблематично и да у будућности може 

произвести контраефекте и разне недоумице које ће ићи на штету радника али и 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=18&nav_id=767027
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самих послодаваца, што никоме у овом тренутку није циљ.  

 

"Наша оцена је да ће мере које је Радуловић данас предложио бити тешко оствариве, јер је 

очигледно да и у самој Влади не постоји одлучност и сагласност да се оне ваљано и на прави 

начин донесу и спроведу уз општи косензус свих учесника у процесу", наглашава се у 

саопштењу.  

 

Наводи се и да се у том синдикату слажу да се неки од закона морају мењати, да је један део 

мера заиста неопходан, али да се за то мора издвојити извесно време, где би се уз општи 

конензус и уз најширу јавну расправу донела ваљана решења.  

 

"Измену закона посматрамо као будућност економског опоравка српске привреде и 

стварање државног и друштвеног амбијента у коме би поред послодавца и радник био 

задовољан адекватном накнадом за свој рад", написано је у саопштењу Удруженог синдиката 

Србије Слога.  

 

Радуловић је на данашњој конференцији "Рестарт" казао да ће Влада Србије идуће 

седмице расправљати о нацртима четири закона који су кључни за све реформске 

потезе владе и нагласио да очекује да ће ти закони бити усвојни у парламненту до 

краја године. Према његовим речима то су закони о стечају, о приватизацији, о 

раду и о планирању и изградњи. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=18&nav_id=766983 

ФАП:Радници хоће у генерални штрајк 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Прибој -- Четири репрезентативна синдиката у ФАП-у из Прибоја, одлучили суда у 

понедељак организују једночасовни штрајк упозорења. 

 Радници су незадовољни стањем у коме се то предузеће у реструктурисању налази и да, ако им 

захтеви не буду испуњени, за недељу дана потпуно обуставе рад. 

"Због изузетно тешког стања у коме се налази ФАП и огромног незадовољства његових 

радника, заједнички смо донели одлуку да ступимо у штрајк. У понедељак, 21. октобра 

организоваћемо штрајк упозорења у трајању од једног сата, од 11 до 12 сати", пише у 

саопштењу које је потписао Милорад Драгаш, председник штрајкачког одбора.  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=18&nav_id=766930
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=18&nav_id=766930
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=18&nav_id=766930
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=18&nav_id=766930
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=18&nav_id=766930
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=18&nav_id=766983
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Радници захтевају од Владе Србије и ресорних министарстава да им из средстава субвенције 

обезбеде одмах најмање једне плате, "иако дугују четири и по плате, "затим, да им се овере 

здравствене легитимације и обезбеди посао да радимо.  

 

"Уколико до петка (25. октобра) не буде испуњен минимум наших захтева, исплата једне 

плате и овера књижица, радници ФАП-а ће 25. октобра, ступити у генерални штрајк који 

ће трајати све до испуњења захтева", стоји у саопштењу иза кога стоје Савез самосталних 

синдиката, АСНС, Независни синдикат и синдикат Слога.  

 

На седници Скупштине општине Прибој, у четвртак, након вишемесечног инсистирања 

опозиционих одборника ЛДП-а, донета је одлука да се у дневни ред следећег заседања 

локалног парламента уврсти разматрање стања привреде у овом граду, а посебан нагласак биће 

на ситуацији у ФАП-у.  

 

У склопу тог питања председник Скупштине општине Прибој, Саша Василић, изјавио је да ће 

током наредне седмице град на Лиму и ФАП посетити Александар Вучић, први потпредседник 

Владе Србије.  

 

Председник општине Прибој, Лазар Рвовић, изјавио је прошлог викенда да се стање у ФАП-у, 

директно одражава на комплетну ситуацију у прибојској општини којој прети банкрот, 

истичући да очекује брзо реаговање владе по питању судбине тог предузећа.  

 

Према речима Рвовића, уколико неизвесност са статусом ФАП-а, највеће фабрике камиона на 

Балкану, чији је већински власник држава, потраје до краја године, прети банкрот и Прибоју.  

 

Пореска управа Србије објавила је да порески дуг ФАП-а износи 2,14 милијарди динара. 
 

 


