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Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије 

Не могу постојати два закона о раду 

АУТОР: РУЖА ЋИРКОВИЋ 

Београд - Савез самосталних синдиката Србије залагаће се да отпремнине свим радницима који 

добију отказ буду исплаћене за све године рада за које отпремнину већ нису добили, без обзира 

код ког су послодавца радили, каже за Данас Љубисав Орбовић, председник Савеза 

самосталног синдиката Србије. 

 

„Ми никада нисмо рекли да ћемо се сложити с тиме да се отпремнина, како је пре три године 

предложио Међународни монетарни фонд, исплаћује само за године рада код последњег 

послодавца“, каже Орбовић. Синдикат ће, по његовим речима, захтевати да радници у тренутку 

отказа имају право на отпремнину за све године радног стажа за које је нису већ добили, без 

обзира код ког послодавца су те године сабрали. „И то да важи за све фирме и за фирме у 

реструктурирању“, подвлачи он јер из досадашњих предлога закључује да је „поента да један 

Закон о раду треба да важи за приватнике, а за државна односно бивша друштвена предузећа 

други. Пошто је ово државно и заједничко, одатле може да се узима и троши колико хоћеш. Ми 

тражимо да принцип буде потпуно идентичан и за државна и за приватна предузећа“. У том 

контексту он тврди да је Министарство привреде предложило да радници фирми у стечају 

добијају отпремнину од по 300 евра за сваку годину радног стажа, а да је било и предлога неких 

послодаваца да једне одредбе закона о раду важе за оне који су већ запослени, а друге за оне 

који ће се тек запослити. 
Мада синдикат нема прецизних података о томе колико је запослених добило отпремнину, ни 
колико их је добило отпремнину за исте године радног стажа по више пута, Орбовић каже да је 
синдикат ту појаву уочио још пре десетак година и на њу упозорио, али да никад није рекао да 
је она масовна. „Знам лично човека који је три пута узео. Није то велики број, али су те 
могућности постојале и то није у реду“, каже Орбовић. 

„Сад Министарство рада излази са тиме да они немају контролу над тим колико је ко добио 
отпремнина. Како је могуће да је неко дао паре а да нема папира да је неко примио? То је 
немогуће. Како нема збирна евиденција, кад човек добије отказ и отпремнину, он иде на 
тржиште рада, не можете одмах ући у другу фирму. Мада је код нас све могуће, ми не знамо ни 
колико је људи запослено. Али то није оправдање“, каже Орбовић. 
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Унија послодаваца представила студију о сектору хемије и неметала 

Најпотребнија финансијска подршка 

АУТОР: И. Н. 

Београд - Највеће препреке у развоју предузећа представљају административне баријере, 

смањена тражња на домаћем тржишту и недостатак инвестиционог капитала, док највише 

потешкоћа у пословању предузећима задају отежана наплата потраживања и неуређени правни 

прописи и правила игре на тржишту, истакли су представници Уније послодаваца Србије, 

представљајући студију стања и мере развоја у сектору хемије и неметала.  

 

- Пад БДП-а који смо доживели није враћен на ниво од пре кризе, нити ће ускоро бити, уз 

скроман раст прошле године и сличан који се очекује ове. Уз спољно трговински дефицит од 

2,4 милијарде долара, приоритет свих нас би требало да буде помоћ извозницима. Оно што је 

показала анкета међу послодавцима и произвођачима у индустрији хемије и неметала, највећа 

помоћ која је потребна овим привредним гранама је финансијска помоћ државе, било да се 

ради о развојним средствима и кредитима за технолошко осавремењивање, стандардизацију 

производа или маркетинг, било да се ради о пореским олакшицама и смањењу 

административних издатака - рекао је Драгољуб Рајић, директор Уније послодаваца Србије. Он 

је додао да је један од бољих предлога захтев за ослобађање од пореза на добит оних предузећа 

која реинвестирају свој капитал, као и смањење пореза и доприноса на зараду, јер се свака 

друга испитана фирма финансира из сопствених извора. 
Када је извоз у питању, показало се да домаћа предузећа нису довољно јака да самостално 
проналазе начине за продор на страна тржишта, што представља велику потешкоћу, и највећи 
број послодаваца сматра да је неопходна већа помоћ државе у проналажењу стратешких 
партнера за заједничку производњу. 

- Очигледно је да је помоћ око пласмана производа потребна, јер мање од пола испитаних 
привредника има производе који могу задовољити стране стандарде, те су у овој грани 
потребне значајне инвестиције у осавремењивању производње, а од компанија које имају 
производе који су спремни за извоз, већина је специјализована за мали број производа - 
највећи део, готово четвртина, има свега од два до пет стандардизованих производа - истакао је 
Рајић. 

Он је нагласио да је за бољи пласман на домаћем тржишту, како је показала анкета, највећа 
препрека сива економија и нелојална конкуренција, али и мали капацитети за производњу, а 
тиме и количина производа. 
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Свакодневна поскупљења хране 
Д. МАРИНКОВИЋ 

Упркос све слабијој куповној моћи српског купца, поскупљења намирница нас не 

заобилазе. Нови ценовници за млеко, намазе, готова јела, пића, кућну хемију... 

Поскупљења нас не заобилазе. У трговине су стигли нови ценовници за поједине врсте млека, 
сирева, намаза, паштета, жестоких пића, кућне хемије, козметике "тежи" за два до седам одсто. 
Већ почетком следећег месеца најављују се раст цена појединих прерађевина, вина, пелена... 
По систему такозваних "пузајућих" поскупљења, "мало помало", порасле су цене за многе 
производе. Паковање "вајкрема" од 250 грама поскупело је за шест динара и сада стаје 166 
динара, док је маслац из "Млекопродукта" исте граматуре са 242 "скочио" на 253 динара. Виски 
"џони вокер" више не кошта 1.258, већ 1.429 динара, док је "ЈБ" са 1.370 поскупео на 1.499 
динара. "Виљамовка" од 0,7 литара скупља је за 7,6 одсто и са 964 "отишла" је на 1.038 динара. 
- Млеко "фемили" са сурутком од литар и по, скупље је за осам динара и стаје 140 динара, док 
намаз "сирко" од 100 грама сада кошта 58 динара - кажу у једном београдском супермаркету. - 
Пет динара више потребно је и за паковање младог сира од 125 грама и нова цена му је 125 
динара. 
- С обзиром на смањење промета у трговинама, цене расту "мало помало" и не у свим групама 
производа и услуга истовремено - каже за "Новости" економиста Владана Хамовић. -Утисак је 
да све то иде више у корист одржања стабилности инфлације у последњих неколико месеци 
уназад, него што се брине о куповној моћи становништва. Јер не треба заборавити да је 
међугодишња инфлација у октобру износила 2,2 одсто, али у прва три месеца ове године била 
је између 11,2 и 12,8 одсто и то се не може занемарити у крајњем исходу раста цена на крају ове 
године. 
Највеће поскупљење од 25 одсто стигло је из "Неопланте" и то за поједине врсте готових јела. 
Пасуљ са димљеном сланином од 400 грама поскупео је за 40 динара и сада стаје 198 динара. 
Цена говеђем гулашу је са 293 повећана на 368, док су паштете "пателина" скупље за 10 до 12 
динара и коштају од 64 до 76 динара. 
 

ИНФЛАЦИЈА ЗАУСТАВЉЕНА, НБС ОЧЕКУЈЕ ДА БУДЕ ИСПОД ЧЕТИРИ ОДСТО 
ЦЕНЕ су се умириле. Прошлог месеца инфлација се нашла на нивоу од 2,2 одсто. Очекивања 
Народне банке Србије су да ће она у наредна два месеца бити у благом порасту, ка зацртаном 
циљу од четири плус минус 1,5 одсто и да ће до краја године наћи у границама дозвољеног 
одступања, али испод четири одсто. То је први пут у последњих пет година да је тачно 
пројектована инфлација. 
- У другој половини 2013. године испуниле су се најаве централне банке да ће инфлација бити у 
границама циља, као и да ће опоравак економске активности бити праћен смањењем спољне 
неравнотеже. Међугодишња инфлација у септембру је износила 4,9 одсто, чиме се вратила у 
границе дозвољеног одступања од циља - рекла је Јоргованка Табаковић, гувернер НБС. Раст 
цена у октобру је смањен на 2,2 одсто. Тако се инфлација привремено нашла испод доње 
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границе циља, али ће мере монетарне политке, у наредном периоду, бити усмерене на њено 
задржавање у планираним границама за ову годину. 
- Инфлациона очекивања, како је истакла гувернер централне банке, привреде и грађана за 
наредних годину дана знатно су нижа. Због повољнијих трендова у спољнотрговинској 
размени, дефицит текућег рачуна више је него преполовљен у односу на претходну годину и 
спољна неравнотежа се смањује и брже од очекивања. То говори о томе да је тим НБС добро 
проценио природу инфлаторних притисака и правилно одмерио и предузео мере које су 
обезбедиле одржавање ценовне и финансијске стабилности, водећи при томе рачуна да се не 
наруши започети економски опоравак. 
Гувернер НБС очекује да ће истрајност централне банке у одржавању ниске инфлације бити 
"трајно усидрена" на нивоу циља који је до краја 2016. године утврђен на четири одсто. (С. М.) 

http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:464532-U-Narodnom-pozoristu-ponovo-rasprave 

У Народном позоришту поново расправе 
 
В. СТРУГАР  

У Народном позоришту почео разговор са кандидатима за место управника. 

Спорно било присуство новинара и представника синдиката куће 

 
САСТАНАК Управног одбора Народног позоришта у уторак је почео готово инцидентно, са 45 
минута закашњења: на дневном реду је био разговор с кандидатима, али је спорно било 
присуство новинара и представника осам синдиката националног театра. Председник УО 
Радослав Павловић био је изричит у ставу да по статуту куће ово тело одређује "формат" 
састанка и да због излагања самих кандидата, треба да му присуствују само чланови УО. 
Синдикалци, пак, позвали су се на своје законско право, као и на чињеницу да су поднели 
званичан захтев да присуствују овом скупу, као и да им ускраћивање тог права "изазива сумњу 
у објективност рада УО" са упозорењем - "немојте нас терати да предузимамо синдикалне 
активности". Павловић је тврдио да њихов захтев упућен Одбору није благовремено стигао и да 
зато не могу да присуствују скупу, док је чланица УО Милка Форцан понудила средње решење: 
одложити седницу док се не разјасни да ли синдикалци треба да на њој буду или не... Ситуацију 
је преокренуо први кандидат Дејан Савић коментаром да њему не смета ничије присуство, па се 
после повишених тонова прећутно наставило са радом, у "проширеном саставу". 
 

Иначе, на конкурс Народног позоришта за место управника куће јавило се десет кандидата, 
али пријава Босиљке Стевановић (оперске певачице и професора математике) није узета у 
разматрање, будући да не испуњава све услове. Управни одбор, осим шесторо већ запослених у 
националном театру, треба да размотри квалификације још троје. 
Софија Перовић (завршила Филолошки факултет и ФМУ), између осталог, у свом програму 
залаже се за стављање на оперски репертоар најзначајнијих дела од настанка жанра у 17. веку, 
до најновијих и до сада неизвођених остварења о чијој вредности би требало да се изјашњава 
стручни тим. Има и конкретне предлоге за репертоар: од праизведбе опере "Поп Ћира и поп 
Спира", до седмодневног Фестивала "Нушић" којим би се наредне године извођењем његових 
дела из вечери у вече обележило 150 година од рођења писца. 
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ДВЕ ГРУПЕ КАНДИДАТАПосле разговора са свим кандидатима, који су подењени у две групе, 
Управни одбор би требало да направи ужи избор. Коначна одлука знаће се тек после резултата 
ужег избора. 

И Предраг Госта (ФМУ, мастер студије у Атланти) има конкретне предлоге за драмске, оперске 
и балетске наслове Народног позоришта у наредном периоду. Истина, у набрајању су му се 
поткрале и две грешке: Госта предлаже обнову драмске представе "Кир Јања" (која се већ 21 
годину с великим успехом игра у овој кући) и Селимовићевог дела "Дервиш и смрт", једног од 
најзначајнијих наслова на репертоару Народног позоришта.  
У свом програму износи и замерке на досадашње одлагање, кашњење или отказивање 
најављених пројеката, недовољну обученост људи на руководећим местима, "слабу или скоро 
никакву дискографију". Маја Рајчић (пијаниста, дипломирала на ФМУ) указује на "вишак 
запослених или мањак ангажованих" у позоришту, као и дотрајалу и застарелу технику. 
Предлаже "развијање функционалног маркетинга и промоцију националних аутора, одбрану 
идентитета, културног наслеђа и уметничког кредибилитета у свету." 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/421106/Sasa-Radulovic-potvrdio-da-ima-zainteresovanih-za-Zelezaru 

Саша Радуловић потврдио да има 
заинтересованих за Железару 

Танјуг  

Министар привреде Саша Радуловић потврдио је вечерас да постоје инвеститори 

заинтересовани за улагање и преузимање Железаре "Смедерево", указујући да пре тога биланси 

тог гиганта морају бити очишћени и до краја године да буде позната "лична карта" предузећа 

како би могли да се започну разговори с потенцијалним улагачима. 

- Има неколико заинтересованих. Међутим, не желим да подгревам лажне наде, али заиста 

постоје заинтересовани - потврдио је Радуловић и скренуо пажњу да досадашњи начин 

субвенционисања државних предузећа, грађани и буџет Србије једноставно више не могу да 

поднесу. 

  

Радуловић је у изјави РТС-у рекао да Влада напушта досадашњи пропали модел за сва 

предузећа у реструктуирању, па и за смедеревску Железару, који је довео до проблема и прећи 

ће се на нове моделе решавања њихових проблема. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/421106/Sasa-Radulovic-potvrdio-da-ima-zainteresovanih-za-Zelezaru
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- Биланси Железаре морају да буду очишћени, мора да се установи право стање у Железари и 

након тога једино решење за Железару је проналажење инвеститора - најавио је министар 

привреде. 

До краја године, министар Радуловић очекује чисту личну карту предузећа, како би почетком 

наредне године могли да отпочну и конкретни разговори са инвеститорима. 

  

Смедеревска Железара под именом "Сартид" продата је у марту 2003. америчком "Ју-Ес стилу" 

за 23 милиона долара и до почетка 2012. године била је велики извозник и обухватала до 13 

одсто укупног извоза Србије. 

  

Железара је поново прешла у власништво државе Србије од јануара 2012. године, када је "Ју-Ес 

стил" одлучио да је прода за долар због губитака фабрике услед пада цене челика на светском 

тржишту због економске кризе. 

  

Од тада до данас, Влада Србије је одобравала субвенције за њен опоравак и покретање 

производње. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/421022/PiticNajveci-problem-srpske-privrede-je-neizvesnost 

Питић:Највећи проблем српске привреде је 
неизвесност 

Бета  

Није држава та која може да спаси овај систем,али је она та која може да га упропасти уколико 

не уреди свој систем, који троши превише ресурса и новца ,поручио је председник Савета за 

економију, финансије и администрацију (ФЕФА) Горан Питић на панел дискусији на тему 

Макроекономски трендови-како успешно пословати у нестабилном окружењу”  одржаној 

данас у Ужицу. 

Највећи проблем српске привредде је неизвесност,која мора да се оконча бар у оним 

сегментима који зависе од нас.То значи да је потребно смањити процес потпуне 

таблоидизације система и окренути се талентима , позитивним примерима и здравим темама 

како би преокренули фокус који је стално у зони песимизма” ,сматра Питић. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/421022/PiticNajveci-problem-srpske-privrede-je-neizvesnost
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Он је истако да је улога државе веома важна, посебно у спречавању стварања и финансирања 

политичких пројеката. 

 

Неки проблеми из прошлости који су се стварали под утицајем политичких партија и били 

финансирани од неких банака у којима се има политички утицај, а које су сада проблематичне, 

говоре да се јако пажљиво морају разматрати идеје које су везане за уплив опет истог модела.Те 

рупе сада мора да попуњава држава и порески обвезници” ,каже Питић. 

 

Он је привреднике позвао да се окрену себи и подизању ефикасности, конкурентности кроз 

иновације и инвестирање у знање. 

 

Панел дискусију у Ужицу организовао је Пословни клуб западне Србије.На њој су учествовали 

и професор Михајло Црнобрња, председник Металац групе Драгољуб Вукадиновић и директор 

Импол Севала Нинко Тешић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/421000/Radulovic-Do-osnivanja-fonda-radnicima-pozajmice 

Радуловић: До оснивања фонда радницима 
позајмице 

Бета  

Министар привреде Саша Радуловић изјавио је данас да је за следећу годину превиђено 

оснивање транзиционог фонда за раднике фирми у реструктуирању, а до тада ће држава 

исплаћивати позајмице радницима. 

- Док не ступи на снагу транзициони фонд 1. јануара, нашли смо међурешење, да држава даје 

позајмице које ће се касније вратити кроз тај фонд - рекао је он након отварања инвестиционог 

форума "Белграде вентуре форум" у Београду. 

  

Како је раније речено за транзициони фонд предвиђено је 20 милијарди динара и он би требао 

да помаже радницима који су остали без посла, имају неисплаћене зараде или неповезан радни 

стаж. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/421000/Radulovic-Do-osnivanja-fonda-radnicima-pozajmice
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Радуловић је додао да се то може назвати предтранзиционим фондом, јер је новац неопходан 

радницима предузећа у реструктуирању, пошто "у неким срединама они немају шта да једу". 

  

Према речима министра привреде, свим радницима предузећа у реструктуирању ће бити 

исплаћене минималне зараде као што је то скоро био случај са фабриком аутомобила Прибој 

(ФАП). 

  

Радуловић је истакао да министрство ради на привлачењу инвестиција у Србију и стварању 

повољнијег амбијента за пословање. Како је навео, поступак "личних карти" предузећа је 

пред завршетком, ради се на регулаторним реформама, а са министарством финансија и 

Народном банком Србије (НБС) се преговара о снижавању каматних стопа. 

  

- Тај скуп системских мера ће учинити Србију атрактивном инвеститорима - истакао је 

Радуловић. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/420938/Sindikat-zbunjen-Jedni-tvrde-da-Zelezare-nema-u-budzetu-drugi-da-ce-

nastaviti-finansiranje 

Синдикат збуњен: Једни тврде да 
"Железаре" нема у буџету, други да ће 
наставити финансирање 

Бета  

Председник Удружених синдиката Србије (УШ) “Слога” Жељко Веселиновић оценио је данас да 

су изјаве представника Владе Србије око смедеревске “Железаре” контрадикторне. 

- Док једни тврде да „Железара‟ не постоји у буџету за 2014. годину, други оптимистички 

изјављују да ће наставити да финансирају „Железару‟, јер се појавио озбиљан стратешки купац, 

и сага се наставља - рекао је Веселиновић агенцији Бета. 

  

Бивши министар финансија и привреде Млађан Динкић недавно је изјавио да је Фијат 

заинтересован да купује лим од “Железаре”, ако буду задовољени стандарди квалитета. 

  

Веселиновић је истакао да железара нема квалитетан лим који би задовољио стандарде Фијата, 

и да та прича о стратешком партнерству “делује смешно, јер је просто немогуће да у овим 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/420938/Sindikat-zbunjen-Jedni-tvrde-da-Zelezare-nema-u-budzetu-drugi-da-ce-nastaviti-finansiranje
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/420938/Sindikat-zbunjen-Jedni-tvrde-da-Zelezare-nema-u-budzetu-drugi-da-ce-nastaviti-finansiranje
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кризним временима неко уложи огроман новац да би направио линију за галванизацију и 

поцинковани лим како би „Железара‟ била конкурентна на тржишту”. 

  

Ипак, председник УШ Слога верује да ће држава преузети ризик управљања Железаром “да се 

сачекају нека боља времена”. 

  

Веселиновић је додао да има информацију од министра привреде да је руководство фабрике 

покушавало да достави лажне податке о трошковима и јавним набавкама у чему он види 

могућност да се трошкови прикажу реално, под условом да држава “озбиљно стане” и постави 

људе директно одговорне држави. 

  

Како је навео, подстицај инвеститорима да улажу у некој земљи није непознат у свету, али је “у 

Србији то искарикирано”. 

  

- Ако дајете подстицај индустрији која склапа одређене производе, каблове, осигураче, где 

немате велика улагања, где од новца који добијете од државе можете неколико година 

радницима да исплаћујете плату и будете мирни, то не може да се примени на „Железару‟ јер је 

то најкомпликованија фабрика у Србији - нагласио је председник УШ Слога. 

  

Веселиновић је рекао да је Србија у Крагујевцу уложила новац у страни ауто, а не у производњу 

српске производне линије, а да је за “Железару” једини пут да се изграде додатни погони за 

галванизацију, и при том додао да је то бољи пут до оживљавања производње, него што држава 

баца “новац у бунар” за подстицај. 

  

Представник Самосталног синдиката Железаре Смедерево Синиша Прелић каже да су кроз 

фабрику прошле бројне делегације инвеститора, али да се никада с њима нису срели, нити 

знају детаље тих посета, осим онога што представници државе дају изјаве за медије. 

  

Прелић истиче да од обнављања производње у априлу, када је обећано да ће се до септембра 

2013. знати ко ће водити “Железару”, синдикати нису сели за сто и разговорали о будућности 

фабрике с представницима државе. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/420917/Vlada-Kreditna-podrska-za-tri-preduzeca-u-restrukturiranju 

Влада: Кредитна подршка за три предузећа у 
реструктурирању 

Танјуг  

Влада Србије јутрос је усвојила Програм мера кредитне подршке за три предузећа у 

реструктурирању - крушевачку Индустрију машина и компонената “14 октобар”, смедеревском 

ФЖВ “Желвозу” а.д. и “Петру Драпшину”а.д. у Младеновцу. 

Влада је задужила ова привредна друштва да најкасније до 30. новембра ове године доставе 

Министарству привреде све податке по обрасцу личне карте за предузећа и попис и процену 

имовине у складу са међународним рачуноводственим стандардима, списак запослених са 

годинама радног стажа и бруто месечним основицама, као и предлог за социјални програм, 

наведено је у саопштењу владе. 

  

Радници ИМК “14.октобар” из Крушевца данас су наставили протест јер им, како су саопштили, 

није исплаћен један минималац до 15. новембра, како је било договорено. Запослени у тој 

фабрици су, на недавном састанку са министром привреде Сашом Радуловићем, прихватили да 

се проблем “14.октобра” решава по моделу Фабрике аутомобила (ФАП) из Прибоја, и да им до 

15.новембра буде исплаћен један минималац, а други месец дана касније. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/421062/Grubjesic-i-Radulovic-o-Zakonu-o-stecaju 

Грубјешић и Радуловић о Закону о стечају 

ФоНет  

Ко вас је препоручио за министра привреде, питала је Сашу Радуловића заменица шефа 

посланичког клуба Уједињених региона Србије (УРС) Сузана Грубјешић, у делу седнице 

Скупштине Србије посвећеном посланичким питањима, указујући на његове пропусте у 

припреми Закона о стечају. 

- Да ли су Вас колеге стечајни управници задужили да припремите нови Закон о стечају по 

којем држава више неће имати право да даје лиценце стечајним управницима, већ ће то радити 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/420917/Vlada-Kreditna-podrska-za-tri-preduzeca-u-restrukturiranju
http://www.blic.rs/Vesti/Politika/421062/Grubjesic-i-Radulovic-o-Zakonu-o-stecaju
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сами стечајни управници удружени у комору? Ко Вас је препоручио за функцију министра 

привреде? Да ли је то био Савез удружења стечајних управника Србије? Да ли сте и даље њихов 

члан? - упитала је Грубјешић министра привреде Сашу Радуловића. 

  

Она је указала да је Министарство привреде тек данас на сајт поставило обавештење да се сутра 

у Агенцији за приватизацију одржава округли сто на тему Закона о стечају: 

  

- Притом је на објаву стављен датум 13. новембар, а објавили сте је данас, 19. новембра - 

прецизирала је Грубјешић. 

  

Она је истакла да Министарство није навело рок у ком се спроводи јавна расправа, као ни друге 

податке од значаја за доношење новог Закона о стечају. 

  

Грубјешић је министру Радуловићу поставила и питање да ли је тачно да је његова приватна 

фирма "Емаркет капитал", коју је након ступања на функцију министра привреде превео на 

супругу, пружала услуге фирмама у којима је он био стечајни управник као и да ли је тачно да 

је та фирма у 2012. години остварила укупни приход више од десет милиона динара са само 

једним запосленим?. 

  

- Нисмо питали да ли сте по ступању на дужност министра привреде пријавили имовину 

Агенцији за борбу против корупције, то сте урадили, већ како је могуће да са 

приходима које сте остваривали као стечајни управник у 15 фирми Ваша имовинска карта буде 

празна - рекла је Грубјешић. 

  

Она се позивала на чињеницу да Радуловић није одговорио на раније посланичко питање 

зашто је његова имовинска карта празна, већ је само рекао да је имовину пријавио, саопштио је 

УРС. 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=19&nav_id=779428 

Нови протест радника "14. октобра" 

ИЗВОР: БЕТА 

Крушевац -- Радници Индустрије машина и компонената "14. октобар" из 

Крушевца поново су данас протестовали испред Скупштине Града. 

Они траже исплату једне минималне зараде, што им је пре две недеље обећао министар 

привреде Саша Радуловић. 

Председник фабричког Самосталног синдиката Љубиша Велимировић је рекао да је 

радницима предложено да сачекају четвртак и седницу Владе Србије на којој би требало да 

буде донета одлука о исплати минималне зараде. 

Представници фабричких синдиката Самосталног и Независности разговарали су с 

градоначелником Крушевца Братиславом Гашићем.  

 

"Предложено нам је да, уколико се у четвртак на седници Владе не буде решавало питање 

исплате минималне зараде, у петак наставимо протесте", казао је Велимировић и додао да 

ће радници одлуку о прекиду или наставку протеста донети сутра.  

 

Синдикалци су подсетили да је на састанку с министром привреде Радуловићем у Крушевцу 6. 

новембра, договорено да ће запосленима до 15. новембра бити исплаћена једна минимална 

зарада, а до краја године још једна, после чега су они "замрзли" протесте који су тада били у 

току.  

 

Навели су и да су запослени 28. октобра примили десет одсто плате за прошли септембар, што 

износи по око 2.500 динара.  

 

Радници ИМК "14. октобар" су крајем октобра почели протесте тражећи хитан састанак с 

ресорним министром на коме би се разговарало о проблему неисплаћених зарада, неовереним 

књижицама, неуплаћеним доприносима и будућности фабрике, а прекинули су их 7. новембра 

пошто су добили обећање о исплати поменутих минималаца и пошто им је објашњено како ће 

се окончати поступак реструктурирања. 

 

Та фабрика је у већинском државном валсништву, запошљава 1.550 радника и у поступку је 

реструктурирања. 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=11&dd=19&nav_id=779428
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До јула 2014. закон о платним разредима 

Закон о платним разредима, којим ће се дефинисати однос зарада у зависности од 
степена образовања, биће донет до јула 2014. године, договорено на састанку 
министра финансија Лазара Крстића са синдикатима просвете. 

До јула наредне године биће донет закон о платним разредима, који ће дефинисати однос 
зарада у зависности од степена образовања, договорено је на састанку министра финансија 
Лазара Крстића са представницима свих репрезентативних синдиката просвете. 

Такође, отпремнине за 2013. годину планиране су у буџету за 2014. годину, када ће бити и 
исплаћене, као и отпремнине за 2014. годину, саопштили су Унија синдиката просветних 
радника Србије и Грански синдикат Независност, након састанка. 

Синдикати су тражили увећање накнаде за разредно старешинство са четири на седам одсто, 
исплату Божићних награда, укидање Уредбе о везивању раста зарада у јавном сектору са 
пензијама, наводи се у саопштењу. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1448604/Do+jula+2014.+zakon+o+platnim+razredima.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1448604/Do+jula+2014.+zakon+o+platnim+razredima.html

