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Шверц уништава текстилну индустрију 
З. Радовић  

Све жешћа нелојална конкуренција представља највећи проблем српским 

текстилцима, а велики новац губи и држава. На један легално продати џемпер или 

мајицу прода се један и по артикал у сивој зони. Слаба контрола промета 

ЦРНО тржиште текстила, према незваничним проценама, остварује приход од око 700 
милиона евра, а држава годишње због сиве економије у овој привредној грани губи око 470 
милиона евра. Због јефтине робе која је ушла у Србију нелегалним каналима, српска текстилна 
индустрија бележи пад тражње за 40 одсто у односу на 2008. годину. 
И поред ових запањујућих прорачуна о губицима, држава и локалне самоуправе и даље 
дозвољавају продају робе на уличним тезгама, пијацама, отвореним тржним центрима, у 
нерегистрованим бутицима. 
Истраживање Уније послодаваца Србије, у којем је учествовало 200 менаџера, власника и 
директора домаћих фирми, показало је да је нелојална конкуренција највећи проблем српских 
текстилаца. Зато траже да се прошире овлашћења комуналне полиције, да она може да 
контролише и кажњава нелегалну продају. Драгољуб Рајић, председник Уније послодаваца 
Србије, упозорава да су због оваквог пословања на губитку сви - осим нелегалних трговаца. 
- На овај начин значајан део реалних прихода појединаца остаје ван пореског система, држава 
има проблем са финансирањем својих потреба, а легални привредни субјекти огромну 
нелојалну конкуренцију - каже Рајић. 
- У просеку се у Србији на један легално продати џемпер или мајицу прода један и по артикал у 
сивој зони, а на југу и истоку Србије, у пограничним областима према Румунији, Бугарској, 
Мађарској и Македонији, тај однос иде и до један према три. Таква одећа и обућа је у 
малопродаји за 15 до 35 одсто јефтинија од производа легално регистрованих домаћих 
произвођача, јер се на њих не плаћају ПДВ, таксе, накнаде и остале дажбине. 
МАЛЕ ЗАРАДЕ 
 
ЗБОГ нашег образовног система, текстил има огроман проблем са људским ресурсима - каже 
председник Уније послодаваца Србије. 
- Зараде су мале, око 20.000 динара, а на југу Србије су и ниже и то младе не мотивише да се 
школују за занимања у овој индустрији. Цена рада учествује у цени производа са 70 до 85 одсто. 
Код нас је висока цена рада, јер послодавац на 200 евра које даје раднику, држави плаћа порез 
130 евра, док је у Босни и Херцеговини само 54 евра порез на зараду. Зато фирме из Немачке и 
Белгије велике количине робе наручују у БиХ, јер наше фирме нису конкурентне. 

Текстилци сматрају да је прва мера коју држава треба да уради, да би им омогућила фер 
пословање, одлучна акција против сиве економије. Они предлажу увођење унутрашње 
контроле у Управи царина, која ће проверавати да ли количине пријављене увезене текстилне 
робе на граничним прелазима заиста одговарају реалним количинама, као и пооштравање 
казни за илегалне трговце. 
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Рајић напомиње да привредници који се баве производњом текстила замерају надлежнима што 
држава није спровела ниједну озбиљну кампању за одузимање робе у црним каналима, није 
основала регистар увезене робе, нити успоставила стандарде контроле промета робе преко 
граничних прелаза. 
 

ЛЕГАЛНО НЕ РАДИ НИ 300 КИНЕЗА 
У СРБИЈИ је у 2012. години пријављено тек 297 Кинеза који раде у продавницама - каже Рајић.  
- Процењује се, међутим, да у нашој земљи заправо има између 8.000 и 10.000 кинеских 
трговаца, који раде "на црно". 
Да је број радника из Кине који за корицу хлеба зарађују у Србији далеко већи од званичне 
статистике можемо се уверити већ при посети тржном центру на Новом Београду, где их има на 
десетине, а бар по једна њихова радња постоји у скоро свакој варошици у Србији. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:464174-Nema-proizvodnje-u-Zelezari-Smederevo-
Visoke-peci-na-tihom-radu 
Нема производње у Железари Смедерево: 
Високе пећи на тихом раду 
Ј. Илић  

Страни инвеститори се поново интересују за Железару Смедерево. Ову 

информацију потврдили су "Новостима" у Министарству привреде 

СТРАНИ инвеститори се поново интересују за Железару Смедерево. Ову информацију 
потврдили су "Новостима" у Министарству привреде. Ипак, детаље и имена потенцијалних 
улагача не желе да открију. Напомињу да је разлог занимања са српску челичану то што је 
крагујевачки "Фијат" спреман да купује лимове из Смедерева, ако задовоље њихове стандарде 
квалитета. То изискује озбиљне инвестиције у погоне. 
 

Док трају преговори, производња у српској челичани биће привремено заустављена наредне 
седмице због ремонта Високе пећи 2. Синдикати, који заступају интересе 5.200 радника, не 
знају ништа о плановима за наставак производње у 2014. години и опстанку Железаре. 
Синдикати Железаре Смедерево немају информације о потенцијалним стратешким 
партнерима упркос гласинама да они постоје. 
- Од када је "Ју-Ес стил" отишао, кроз фабрику су прошле бројне делегације инвеститора са 
разних крајева света, од Европе до Азије. Никада се са њима нисмо сусрели, нити знамо детаље 
тих посета, осим онога што представници државе изјаве за медије, каже Синиша Прелић 
представник Самосталног сидниката Железаре Смедерево. 
Прелић наводи да од обнављања производоње у априлу, синдикати нису са представницима 
државе, која је послодавац челичане, сели за сто како би разговорали о будућности фабрике. 
Синдикати сматрају да је опстанак фабрике политичка одлука, а да гласине о гашењу 
Железаре, које би према овдашњим проценама коштало и до 150 милиона долара, наносе 
огромну штету. 
ПРОИЗВОДНИ ПЛАНЖелезара Смедерево, због тешкоћа око кредита и набавке сировина из 
увоза, овог лета није испунила производни план. Од априла до септембра обезбеђено је више 
од 60 милиона евра за производњу. Ипак, производња је била на нивоу од 40 до 50.000 тона, 
уместо планираних 70.000 тона. 
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- Они што навијају да се Железара заустави, морају да знају да би то донело велике проблеме - 
упозорава Прелић. 
Иако засада нема јасног става државе о будућности челичане, синдикати очекују подршку за 
очување производње. 
- Колико знамо, предлогом буџета Републике Србије за 2014. годину кроз банкарске гаранције 
за одржавање производње опредељено је 30 милиона евра - каже Саша Чолић главни 
повереник АСНС у Железари Смедерево. 
Наредне седмице производња ће бити заустављена због редовног ремонта Високе пећи 2 који 
ће трајати три недеље. Радници чије ангажовање није неопходно, биће упућени на плаћена 
одсуства са 60 одсто зараде, сазнају „Новости“. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/420606/Svaka-peta-srpska-firma-u-blokadi 

ДОМАЋА ПРИВРЕДА НА КОЛЕНИМА 

Свака пета српска фирма у блокади 

Катарина Марковић  

У Србији је за последња четири месеца блокирано око осам и по хиљада фирми, сазнаје “Блиц”. 

Укупан износ блокаде 53.149 предузећа, и то без камате износи 210 милијарди динара. 

На крају јуна у блокади је било 44.677 фирми. Од тада па до данас бележи се тренд раста 

блокираних рачуна у скоро свим категоријама. Од предузетника, преко сектора малих и 

средњих предузећа, па до великих фирми. 

 

У свим блокираним фирмама, према подацима Народне банке Србије, тренутно највећи удео 

имају предузетници којих је 30.360, док међу правним лицима предњаче блокирани рачуни 

малих предузећа којих је 13.069. То значи да је у овом тренутку у Србији скоро свака пета 

фирма у блокади. 

 

Милан Кнежевић, председник Асоцијације малих и средњих предузећа, каже за “Блиц” да је 

оваква ситуација сасвим очекивана, али и да трендови и те како забрињавају. 

 

- Томе је кумовао пад куповне моћи грађана, прецењен динар, даљи раст стопе незапослености, 

а паралелно је дошло до повећања трошкова пословања. То је потпуно исисало обртни капитал 

фирми, неликвидност се преноси са једне фирме на другу као домино ефекат и пада све - 

категоричан је Кнежевић. 

  

Модна конфекција „Модус“, на чијем је Кнежевић челу, забележила је, како он тврди, пад 

промета од 20 одсто у односу на октобар протекле године. 
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Са повећањем броја фирми у блокади расте и број оних који не примају плату. 

Ако се пође од тога да, примера ради, свако од тих 8.500 предузећа запошљава по петоро људи, 

за ова четири месеца доведена су у питање примања за преко 40.000 људи. 

  

Љубомир Маџар, економиста, тврди за “Блиц” да су блокаде фирми само један од аспеката 

кризе и да би цео овај процес могао да се убрза из више разлога. 

  

- Прво, имамо државу која никоме ништа не плаћа, а мало је фирми које неће осетити 

последице због велике недисциплине државе. Друго, раст пореза је такође почео да даје неке 

ефекте, па се један део привредника повукао у илегалу. Треће, смањује се увоз, а наша привреда 

је увозно зависна па и са те стране долазе неповољни притисци - објашњава Маџар. 

  

Да је све мање здравих фирми у привреди доказују и већа потраживања банака. Верољуб 

Дугалић, секретар Удружења банака Србије, упозорио је ових дана да је удео ненаплативих 

кредита привреде у укупним кредитима 24,5 одсто, а да је на почетку године тај проценат 

износио 16 одсто. 
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Послодавци нису спремни да запошљавају без 
подршке 

Танјуг  

Око 40 одсто послодаваца у Србији не планира запошљавање младих у наредном периоду због 

тешке економске ситуације, а 41,7 одсто њих се изјаснило да ће то учинити уз подршку 

Националне службе за запошљавање, показало је истраживање Уније послодаваца Србије. 

Скоро половина послодаваца у Србији, показало се, очекује неки вид подстицаја за 

запошљавање младих, наводи се у резултатима анкете. 

  

У том истраживању, послодавци су као главну препреку запошљавању навели економску 

ситуацију, затим, образовни систем, недостатак праксе, а потом и превелике порезе и 

доприносе на зараде... 

  

Око 63 одсто послодаваца сматра да би организовање стручне праксе у њиховом предузећу 

требало да буде финансијски пропраћено. Већина послодаваца, њих 51 одсто, очекује директну 

финансијску подршку по практиканту кога обучава, а 45, 2 одсто њих очекује финансијску 

подршку за ангажовање људских ресурса, односно ментора, тренера... 

 

Рад и без надохнаде 

 

Када је реч о младима, истраживање је показало и да је скоро 38 одсто младих спремно да ради 

код послодавца без надокнаде, 35, 14 одсто рекло је да је делимично спремно да то чини, а 

скоро 20 одсто одговорило је одречно. 

Око 66 одсто испитаника мисли да добровољан рад без накнаде ипак доноси почетно радно 

искуство и додатна знања и вештине, а око 30 одсто њих мисли да то делимично доприноси. 

 

  

Када је реч о способностима, око 54 одсто послодаваца је истакло да код младих највише цени 

њихову способност за прилагодјавањем, а потом и сналажљивост. У негативна искуства 

побројали су незаинтересованост и неодговорност према пословним обавезама. 

  

Око 4, 9 одсто испитаника мисли да то не доприноси почетном радном искуству. 

На питање шта мисле који су кључни фактори за добијање посла, скоро 82 одсто испитаних 

рекло је да сматра да је пресудна веза, око 53 одсто њих мисли да је потребно и претходно 

радно искуство, близу 30 одсто испитаника мисли да је потребна препорука, а 21 одсто знање и 

вештине из подручја струке. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/420485/Poslodavci-nisu-spremni-da-zaposljavaju-bez-podrske


7 

 

 

Према мишљењу испитаника, најмање је потребна амбициозност. 

  

На питање на који начин траже посао, већина је одговорила да то чини преко портала за 

запошљавање, потом самоиницијативним слањен ЦВ-ија послодавцима, потом путем огласа и 

праћењем новоотворених радних места. 

  

Истраживање је показало да око 40,7 одсто младих није спремно да покрене 

сопствени бизнис јер тржишни услови нису охрабрујући, а 25,2 одсто одговорило је да би то 

учинило пре него да ради за послодавца. Око 22,9 одсто њих одговорило је потврдно, али да 

жели да ради за послодавца. Осам одсто одговорило је негативно јер више воли да ради за 

послодавца. 

Стопа незапослености младих 49,7 одсто 

 

Подаци Националне службе за запошљавање показују да је стопа незапослености младих у 

априлу износила 49,7 одсто. 

Стопа запослености износи 14, 8 одсто. 

Према подацима НСЗ из јуна ове године, 210.545 младих је пријављено на евиденцију што 

представља учешће од 27, 1 одсто у укупном броју незапослених на евиденцији те службе. 

  

Унија послодаваца је истраживање спровела у сарадњи са Савезом самосталних синдиката 

Србије, УГС Независност, Министарством омладине и спорта, Националном службом за 

запошљавање и Инфостудом, а уз подршку агенције Солидар Суише/Сwиш Лабоур Ашистанце 

СЛА. 

  

Спроведено је на узорку од 259 малих, средњих и великих предузећа током летњих месеци ове 

године, а обухваћен је узорак од 1. 141 младих. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Cisti-racuni-za-napredak.sr.html 

Чисти рачуни за напредак 
Имамо 153 предузећа у реструктурисању и још 419 у надлежности Агенције за приватизацију, и 

кад их очистимо од обавеза постаће велики замајац за инвеститоре, изјавио министар привреде 

Саша Радуловић 

Чачак – Министарство привреде има исти план за сва предузећа у реструктурисању: најпре 
утврђивање одговорности руководства и директора уз попуњавање личне карте како би се 
знало којом имовином предузеће располаже, а затим чишћење обавеза и претварање дуговања 
у капитал. Ово је у Чачку саопштио министар привреде Саша Радуловић, додајући: 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Cisti-racuni-za-napredak.sr.html
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– Тако ће ова предузећа добити јасну позицију и шансу за нови почетак. Нажалост, у 
претходних десет година држава је, својим неодговорним понашањем, изгубила капитал у свим 
тим фирмама, у свакој је вредност имовине мања од вредности обавеза. То више тако не може. 
Морамо да очистимо билансе и фирме поставимо на здраве ноге, како бисмо нашли 
инвеститоре. Јер, нико у хаос не жели да инвестира. Имамо 153 предузећа у реструктурисању и 
419 у надлежности Агенције за приватизацију, кад их очистимо од обавеза постаће велики 
замајац за инвеститоре, а држава ионако више нема новца за бацање у бунар. 

Министар је овде разговарао с привредницима и политичким руководством Чачка, 
подсетивши затим, у изјави за јавност, да су сви наши градови „погођени катастрофалном 
приватизацијом и неодговорношћу у десет протеклих година”, и да је у шест последњих 
„угашено 300.000 радних места”. 

– Више неће бити пљачке, нову приватизацију урадићемо на здравим основама. Дотерали смо 
цара до дувара, држава нема магацин из којег може да вади паре и дели их како се коме свиди. 

Радуловић је оценио да је садашњи Закон о раду „изузетно лош јер не подстиче ново 
запошљавање нити штити раднике старије од 50 година јер они нигде не могу да нађу посао, а 
држећи се лошег закона тонемо заједно с бродом”. 

– Нама нису потребна нека радикална решења у новом закону о раду, већ само да га доведемо 
на висину каква постоји у ЕУ. Радници веома добро разумеју ситуацију, људи су гладни истине, 
желе да виде решења која су реална, остварива. План који смо ставили на сто је управо такав. 
Људи схватају да је држава направила транзициони фонд који ће им помоћи да прођу кроз ову 
тешку ситуацију и да ћемо пропасти сви ако не поставимо односе на здраве основе. 

Одговарајући на новинарско питање о стању у Сиепи, министар привреде рекао је да је то била 
„једнопартијска агенција” и саопштио да су покренути кривични поступци против одговорних 
људи. 

– Систем субвенција био је изузетно лош јер да је ваљао довео би бар до некаквог привредног 
раста. Погледајте како живимо, тако више не може. Не може се новац трошити на разне ствари 
повезане с корупцијом. Имамо, рецимо, ситуацију да је Агенција урадила један штанд за један 
сајам, а онда за сваки наредни сајам за тај исти штанд фактурисала исти износ. Агенција више 
не може да постоји на такав начин, а промоцију извоза радиће један сектор у Министарству, и 
то пет пута јефтиније. 

Саша Радуловић је нагласио да су промене неизбежне и у Фонду за развој: 

– И тамо је понашање било неодговорно, не може 61 запослени да води рачуна о 20.000 
одобрених кредита. Мора да се промени начин деловања јер у Србији више неће бити 
политичке поделе новца. 

Г. Оташевић 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radulovic_doslo_vreme_da_drzava_napravi_rez.4.html?news_id=271294 

РАДУЛОВИЋ: Дошло време да држава 
направи рез 
АУТОР: БЕТА 

Чачак - Министар привреде у Влади Србије Саша Радуловић изјавио је да је Чачак као и многи 

други градови у Србији погођен приватизацијом, коју је оценио као катастрофалну и додао да 

је дошло време да држава направи рез. 

 
„Морамо донети нове законе, уредити систем на здравим основама, морамо се понашати 
домаћински према сваком динару пореских обвезника и тачно знати где новац иде - рекао је 
Радуловић након састанка са привредницима и руководством града. Он је оценио да је 
актуелни Закон о раду лош, да спречава ново запошљавање и да је требало да заштити старије 
од 50 година, али се показало да су ти људи били највећи губитници овог закона о раду. „Треба 
омогућити послодавцима да лакше запосле раднике, али не треба ништа ново да измишљамо, 
већ да применимо законе Европске уније“, рекао је Радуловић. 

Радуловић је такође критиковао рад Агенције за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) 
за коју је рекао да је била партијска организација и да није радила транспарентно. „Да су они 
радили добро, Србија би већ имала одређени привредни раст“, навео је Радуловић. Он је још 
рекао да ће Влада Србије изједначити домаће и стране инвеститоре и најавио приватизацију 
осталих предузећа које није именовао. 

Председник Форума привредника Чачка Драган Јовић изјавио је да привредници пружају 
подршку министру Радуловићу, који је, како је рекао, једини имао храбрости да уђе у осионо 
гнездо СИЕПЕ и Агенције за приватизацију. Јовић је рекао да Форум очекује од Министарства 
да смањи намете на зараде, олакша пословање, донесе нови закон о раду и почне борбу против 
сиве економије. Министар грађевинарства и урбанизма Велимир Илић рекао је да радови на 
изградњи пута иду по предвиђеној динамици и да ће кинески кредит за изградњу још две 
деонице пута ускоро почети да се реализује и да ће то бити највеће градилиште у Србији. 
Министри Радуловић и Илић су у Чачку разговарали са руководством града и 
градоначелником Војиславом Илићем, представницима Регионалне привредне коморе, 
чачанским привредницима и представницима синдиката. Након састанка министри су обишли 
компанију „Слобода“. 

 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/radulovic_doslo_vreme_da_drzava_napravi_rez.4.html?news_id=271294
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-radikalnija-borba-za-radnicka-prava 

Синдикати: Радикалнија борба за радничка 
права 
 

Самостални индустријски синдикати затражили су данас од премијера и првог 
потпредседника владе одржавање састанка на коме би се разговарало о решавању 
проблема предузећа у реструктурирању, и најавили да ће у супротном 
организовати синдикалне активности испред Владе Србије и Министарства 
привреде. 

Синдикати траже да састанак буде одржан најкасније у року од пет дана. 

У отвореном писму упућеном председнику Томиславу Николићу, премијеру Ивици Дачићу и 
првом потпредседнику Александру Вучићу, наводи се да су синдикати приморани на 
радикалнију борбу за радничка права. 

Додаје се да се "министар привреде, по ко зна који пут, оглушује о захтеве и предлоге 
синдиката и пословодства предузећа у реструктурирању". 
"Нико не зна шта ради министар Радуловић. Једино су нам познати резултати његовог рада, а 
они су 'задатак извршен - радника и предузећа у реструктурирању више нема. Радници се 
питају да ли је то и политика Владе Србије", наводи се у саопштењу. 

Синдикати подсећају да је крајем октобра одржан састанак коме су присуствовали 
представници синдиката и директори 130 предузећа у реструктурирању. 
Синдикати су тада, како се наводи, послали допис министру привреде са одређеним 
предлозима, на које он није реаговао. 

"Након захтева за 'личним картама' предузећа у реструктурирању, министар Радуловић сада 
инсистира на процени капитала, чиме само 'купује време' и зауставља живот у овим 
предузећима, уместо да ствара услове да привреда функционише, повећава производња, 
запошљавају радници и да се са потенцијалним стратешким партнерима решава судбина ових 
предузећа", наводи се у саопштењу сидниката. 

У писму наводе и да ће веома брзо организовати синдикалне активности испред Владе и 
Министарства привреде. 
"О овоме вас на време обавештавамо, да покушамо да се договоримо, када са министром 
привреде то не можемо", наводе у писму представници индустријских синдиката. 

У писму су потписани представници Самосталног синдиката запослених у пољопривреди, 
прехрамбеној, дуванској индустрији и водопривреди Србије, Самосталног синдиката радника 
грађевинарства и ИГМ-а Србије, Самосталног синдиката шумарства и прераде дрвета Србије, 
Самосталног синдиката текстила, коже, обуће Србије, Самосталног синдиката радника 
енергетике и петрохемије Србије, Самосталног синдиката хемије и неметала, Самосталног 
синдиката металаца Србије. 
(Танјуг) 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikati-radikalnija-borba-za-radnicka-prava
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 http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radulovic-nuzna-radikalna-resenja-i-evropski-zakon-o-radu 

Радуловић: Нужна радикална решења и 
европски закон о раду 
 

У Србији је изгубљено више од 300.000 радних места у последњих шест година и 
још више, уколико се погледа цела деценија уназад, изјавио је данас у Чачку 
министар привреде Саша Радуловић, упозоривши да "држећи се лоших закона 
тонемо заједно са бродом",због чега су неопходна радикална решења. 
У разговору са представницима локалне самоуправе и привредницима, Радуловић је оценио да 
су "кривци" затакву ситуацију,  између осталог и лоши закони. 
"Немамо нова запошљавања, заштиту права радника. Закон је требало да штити људе старије 
од 50 година, међутим, дошли смо у ситуацију да нико ко је старији не може да нађе посао", 
рекао је он. 
Тај систем  не може више тако  да функционише, додао је Радуловић, оценивши да морају да се 
изнађу радикална решења, а закон о раду треба довести на ниво који постоји у ЕУ и осталим 
развијеним земљама света, где се људи запошљавају, казао је Радуловић. 
Он је напоменуо да јеприликом приватизације мотив за  куповину предузећа у доста случајева 
било грађевинско земљиште, наводећи Београд као пример. 
"Постоје лоша искуства, али нас то не сме спречити да променимо закон да буде европски, који 
ће поспешити запошљавање", објаснио је Радуловић, истичући да ће  и привреда 
профункционисати уколико се промени радно законодавство. 
СИЕПА је, наглашава министар, била једна једнопартијска организација, која је лоше радила и 
против одговорних је покренут кривични поступак, након извршене анализе рада. 
"И друге Агенције су под лупом министарства, које су у надлежности јер такво неодговорно 
понашање се не сме толерисати", истакао је министар привреде. 
Према његовим речима, читав систем субвенција је био лош о чему сведочи начин на који 
живимо. 
"Да је он био добар довео би до привредног раста, међутим овако више не може", указао је он и 
као пример навео сајмове којима агенција уради по један штанд, а онда се на сваком наредном 
фактурише за тај исти штанд исти износ. 
Новац се, како додаје, трошио на "разне ствари" повезане са корупцијом, али то више, каже он,  
неће моћи. 
"Постоји део делатности који је битан, а тиче се промоције и привлачења страних инвеститора, 
што може да се ради, према проценама министарства, пет пута јефтиније него што је радила 
СИЕПА", оценио је Радуловић. 
Зато ће се, како је рекао,  формирати сектор унутар министарства који ће наставити да се бави 
тим пословима. 

  

Посао СИЕПА ће радити сектор у министарству 
Министар привреде Саша Радуловић данас је у Чачку најавио да ће унутар Министарства 
привреде бити формиран сектор који ће се бавити пословима промоције и привлачењем 
страних инвеститора, чиме се бавила Агенција за страна улагања у промоцију извоза (СИЕПА). 
"Постоји део делатности који је битан, а тиче се промоције и привлачења страних инвеститора, 
што може да се ради, према проценама министарства, пет пута јефтиније него што је радила 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radulovic-nuzna-radikalna-resenja-i-evropski-zakon-o-radu
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СИЕПА", оценио је Радуловић који је у Чачку разговарао са привредницима и представницима 
локлане самоуправе. 
СИЕПА је,како је рекао, била једна једнопартијска организација, која је лоше радила и против 
одговорних је, након анализе њиховог рада, покренут кривични поступак. 
"И друге агенције су под лупом министарства, које су у надлежности јер такво неодговорно 
понашање се не сме толерисати", истакао је министар привреде. 
Према његовим речима, читав систем субвенција је био лош о чему сведочи начин на који 
живимо. 
"Да је он био добар довео би до привредног раста, међутим овако више не може", рекао је 
Радуловић и као пример навео сајмове којима Агенција уради по један штанд, а онда се на 
сваком наредном фактурише за тај исти штанд исти износ. 
Новац се, како додаје, трошио на "разне ствари" повезане са корупцијом, али то више неће 
моћи, поручио је Радуловић. 
(Танјуг) 
 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=18&nav_id=778694 

Паљење Железаре зависи од Фијата 
 
ИЗВОР: НОВОСТИ 

Смедерево -- Страни инвеститори се поново интересују за Железару Смедерево, 

сазнају Новости у Министарству привреде. 

 Ипак, детаље и имена потенцијалних улагача не желе да открију. 

Напомињу да је разлог занимања са српску челичану то што је крагујевачки 

"Фијат" спреман да купује лимове из Смедерева, ако задовоље њихове стандарде 

квалитета. То изискује озбиљне инвестиције у погоне.  

 

Док трају преговори, производња у српској челичани биће привремено заустављена наредне 

седмице због ремонта Високе пећи 2. Синдикати, који заступају интересе 5.200 радника, не 

знају ништа о плановима за наставак производње у 2014. години и опстанку Железаре.  

 

Синдикати Железаре Смедерево немају информације о потенцијалним 

стратешким партнерима упркос гласинама да они постоје.  

 

"Од када је "Ју-Ес стил" отишао, кроз фабрику су прошле бројне делегације инвеститора са 

разних крајева света, од Европе до Азије. Никада се са њима нисмо сусрели, нити знамо детаље 

тих посета, осим онога што представници државе изјаве за медије", каже Синиша Прелић 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=18&nav_id=778694
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представник Самосталног сидниката Железаре Смедерево.  

 

Прелић наводи да од обнављања производоње у априлу, синдикати нису са 

представницима државе, која је послодавац челичане, сели за сто како би 

разговорали о будућности фабрике.  

 

Синдикати сматрају да је опстанак фабрике политичка одлука, а да гласине о гашењу 

Железаре, које би према овдашњим проценама коштало и до 150 милиона долара, наносе 

огромну штету.  

 

"Они што навијају да се Железара заустави, морају да знају да би то донело велике 

проблеме", упозорава Прелић.  

 

Иако засада нема јасног става државе о будућности челичане, синдикати очекују подршку за 

очување производње.  

 

"Колико знамо, предлогом буџета Републике Србије за 2014. годину кроз 

банкарске гаранције за одржавање производње опредељено је 30 милиона евра", 

каже Саша Чолић главни повереник АСНС у Железари Смедерево.  

 

Наредне седмице производња ће бити заустављена због редовног ремонта Високе пећи 2 који 

ће трајати три недеље. Радници чије ангажовање није неопходно, биће упућени на плаћена 

одсуства са 60 одсто зараде, сазнају „Новости“. 
 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=17&nav_id=778539 

Протест ако их не приме у Владу 
ИЗВОР: Б92 

Београд -- Самостални индустријски синдикати траже хитан састанак с 

премијером Србије Ивицом Дачићем или потпредседником владе Алесандром 

Вучићем. 

 Тема састанка била би решавање проблема предузећа у реструктурирању. Синдикати истичу да 

ће, ако до тог састанка не дође у року од пет дана, организовати протесте испред Владе Србије и 

Министарства привреде. 

Најава брзог завршетка процеса реструктурирања у неколико стотина предузећа у 

Србији, изазвала је забринутост и незадовољства радника.  

 

Они се питају и да ли ће бити затворена и она предузећа која би могла да наставе производњу, а 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=17&nav_id=778539
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министру привреде замерају да одбија да уважи њихове предлоге и захтеве. Према речима 

представника седам индустријских синдиката, у влади се 25 дана нико није одазвао на њихове 

позиве на разговоре  

 

"Ми смо пре неки дан имали састанак и договорили се да ћемо кренути у протесте, 

штрајкове, јер је неодрживо стање да он буквално затвори фирме истера раднике 

на улице. Од тога нико нема користи нити фондови, нити град, нити држава. Ми 

смо тражили да им повеже радни стаж да се наставе субвенције и да функционишу 

и да раде као и до сада. Чињеница је да ће кроз овај процес реструктурирања 

вероватно 50 хиљада људи остати без посла", Драган Зарубица, из Савеза самосталних 

синдиката Србије.  

 

У министарству привреде, међутим кажу да су спремни да разговарају са свима који имају 

планове за завршетак реструктурирања предузећа.  

 

Напомињу и да тај процес траје већ десет година, да је ситуација у поменутим предузећима сада 

гора него када је њихово спасавање почело, а да годишње државу коштају 750 милиона долара.  

 

"Нови закон о приватизацији пружа свима, и подвлачим свима, па и синдикатима 

могућност да предлажу шта желе. Ако мисле да имају добре менаџмент квлаитете, 

могу и они да преузму управљање фирмама, ако покажу како мисле да их извуку 

из проблема. Такође, оно једино што је сигруно то је да не можемо да наставимо са 

старом политиком. Србија полако умире и ако наставимо по старом, можемо само 

да затворимо врата и угасимо светло", каже Александар Стевановић, саветник министра 

привреде.  

 

Већина синдиката, каже Стевановић, помогла је у изради личних карата проблематичних 

предузећа, јер су свесни да једино постављање на здраве ноге, може да их спасе од гашења  

 

Министраство привреде поставило је крај новембра као последњи рок да предизећа у 

реструктурирању доставе личне карте односно увид у детаље пословања. на основу тога до 

половине 2014. биће одлучено која ће бити угашена, а која ће опстати.  

 

Држава је спремна да издвоји 300 милиона евра за раднике који ће у том процесу 

остати без посла. 
 


