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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=03&nav_id=784643 

Орбовић: СССС за смену Радуловића 
 
ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- За Савез самосталних синдиката Србије неприхватљиве су радикалне 

измене Закона о раду који тражи министар привреде, каже председник С С С С 

Љубисав Орбовић. 

"Сада се води рововска борба - шта ће се и како дешавати, и највероватније тешко да ће моћи да 

се заврши без неких протеста", рекао је Орбовић на састанку представника С С С С и Савеза 

слободних синдиката Словеније у Београду. 

Орбовић је казао да велики број чланова С С С С данас присуствује том састанку јер се 

припрема за састанак са Радуловићем који би требало да буде одржан данас, највероватније у 

15 часова.  

 

Према речима Орбовића, синдикати су раније тражили разговоре са Радуловићем, али он то 

није прихватао, док је сада обрнута ситуација иако још није извесно да ли ће бити разговара са 

министром привреде.  

 

Челник С С С С је рекао да се води борба око тога да ли ће доћи до радикаланих промена у 

привреди које имају за циљ гашње многих фирми у Србији.  

 

"Улази се у борбу све док се не смени Радуловић који очито води привреду Србије - не могу да 

кажем у пропаст, јер је већ у пропасти, али он хоће сада изгледа да је закуца дубоко и да више 

нема шанси да исплови из вода у које би је он гурнуо", нагласио је Орбовић.  

 

Он је подсетио да је С С С С ушао у преговоре са Владом Србије о изменама Закона о раду и да је 

напустио те преговоре после петанаестак дана када је постао јасан приступ Министарства рада, 

а нарочито Минситарства привреде који је за радикалне измене тог закона. 
 

 

 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=03&nav_id=784643
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АКТЕР 

http://www.akter.co.rs/26-ekonomija/print-63851-orbovi-ssss-za-smenu-radulovi-a.html 

ОРБОВИЋ: СССС ЗА СМЕНУ РАДУЛОВИЋА 
 

Танјуг 

За Савез самосталних синдиката Србије (СССС) неприхватљиве су радикалне измене Закона о 

раду који тражи министар привреде, рекао је председник СССС Љубисав Орбовић, и најавио 

могућност протеста 

"Сада се води рововска борба - шта ће се и како дешавати, и највероватније тешко да ће моћи да 
се заврши без неких протеста", рекао је Орбовић на састанку представника СССС и Савеза 
слободних синдиката Словеније у Београду. 
 
Орбовић је казао да велики број чланова СССС данас присуствује том састанку јер се припрема 
за састанак са Радуловићем који би требало да буде одржан данас, највероватније у 15 часова. 
 
Према речима Орбовића, синдикати су раније тражили разговоре са Радуловићем, али он то 
није прихватао, док је сада обрнута ситуација иако још није извесно да ли ће бити разговара са 
министром привреде. 
 
Челник СССС је рекао да се води борба око тога да ли ће доћи до радикаланих промена у 
привреди које имају за циљ гашње многих фирми у Србији. 

"Улази се у борбу све док се не смени Радуловић који очито води привреду Србије - не могу да 
кажем у пропаст, јер је већ у пропасти, али он хоће сада изгледа да је закуца дубоко и да више 
нема шанси да исплови из вода у које би је он гурнуо", нагласио је Орбовић. 
 
Он је подсетио да је СССС ушао у преговоре са Владом Србије о изменама Закона о раду и да је 
напустио те преговоре после петанаестак дана када је постао јасан приступ Министарства рада, 
а нарочито Минситарства привреде који је за радикалне измене тог закона. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:466548-Nevena-ostaje-bez-licence-za-Kosili 

"Невена" остаје без лиценце за "Косили" 
Танјуг 

Хемијска индустрија "Невена" у Лесковцу ускоро ће престати да производи дечији 

шампон "Косили", јер нема да плати 600.000 евра за обнову лиценце швајцарској 

фирми Гретер 

http://www.akter.co.rs/26-ekonomija/print-63851-orbovi-ssss-za-smenu-radulovi-a.html
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:466548-Nevena-ostaje-bez-licence-za-Kosili


4 

 

 

ЛЕСКОВАЦ - Хемијска индустрија "Невена" у Лесковцу ускоро ће престати да производи 
дечији шампон "Косили", јер нема да плати 600.000 евра за обнову лиценце швајцарској 
фирми Гретер, изјавио је данас председник Самосталног синдиката тог предузећа у 
реструктурирању Небојша Перовић. 

Он је апеловао да држава помогне "Невени" и додао да би плаћањем те лиценце држава могла 
да повећа свој удео у том предузећу. 

"Од када је пре три године раскинута приватизација и када смо поново у власништву државе, 
радници "Невене" раде и сами зарађују плату. Производња познатог шампона "Косили" чини 
80 одсто нашег производног програма и ако останемо без лиценце, радници ће остати без 
плата и радних места", рекао је Перовић. 

Он је подсетио да је држава од "Невене" одузела четири хектара земљишта за изградњу 
фабрике Јура. 

"Мислим да плаћање лиценце може да буде неки вид компензације за то земљиште", рекао је 
Перовић на конференцији за новинаре у седишту Самосталног синдиката за Јабланички округ. 

На прес конференцији којој су присуствовали и представници предузећа Поречје Вучје, такође 
у реструктурирању, подржан је захтев синдиката Независност и Савеза самосталних синдиката 
за смену министра привреде Саше Радуловића. 

Синдикати су 27. новембра затражили смену Радуловића јер, како кажу, "прелаже законе који 
су против интереса радника и предузећа посебно оних у реструктуирању, као и законе који 
додатно смањују права радника, игра се "личним картама" и проценама вредности имовине 
предузећа". 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/424390/Ko-ne-uplati-doprinos-kazna-milion-dinara 

ОДБОР ЗА ФИНАНСИЈЕ О БУЏЕТУ ЗА 2014. 

Ко не уплати допринос, казна милион 
динара 

Сузана Лакић  

Послодавци који заједно са зарадом не уплате доприносе биће кажњени и до милион динара. 

Измене финансијских закона који ступају на снагу у јануару 2014. предвиђају и казне за 

запошљавање у јавном сектору, те повећање ПДВ-а на храну и рачунаре. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/424390/Ko-ne-uplati-doprinos-kazna-milion-dinara
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Нови закони највише би коштали грађане и то кроз повећање пореза на основне животне 

намирнице за два процентна поена. За 20 одсто требало би да буду скупљи и рачунари и 

њихове компоненте, закључено је јуче на скупштинском Одбору за финансије и контролу 

јавних средстава, који је у начелу усвојио више предложених закона. Они су у процедури 

заједно са Предлогом закона о буџету. У Скупштини данас почиње расправа о предлогу буџета 

за 2014. 

 

Нижи жвотни стандард пензионери ће осетити и кроз минималан раст примања. Закон је овде 

предвидео укупно повећање примања за 3,5 одсто, али за три године од 2014. до 2016. Просечна 

пензија од око 24.000 динара годишње би практично расла по 280 динара, што је трећина у 

односу на претходне године.  

Могућа политичка запошљавања 

 

Закон о буџетском систему предвиђа замрзавање запошљавања у јавном сектору. Из ове мере 

Влада је изузела судије, именована лица у државним органима и општинама. Влада ће моћи да 

запошљава и директоре јавних предузећа и установа. Економиста Љубомир Маџар каже да је 

то простор за политичка постављења. „То се није могло избећи јер би тотално замрзавање 

значило да не можете довести кадрове тамо где њихови претходници нису добро радили“, каже 

Маџар. 

  

Мање новца у новчанику, кроз солидарни порез, имаће и запослени у јавном сектору где ради 

више од 750.000 људи. Плате радника изнад 60.000 динара биће опорезоване са 20 одсто, док 

ће зараде веће од 100.000 бити опорезоване за 25 одсто. Овде ће бити замрзнута и 

запошљавања до краја 2015. године. 

 

Коментаришући новине 11 финансијских закона, министар финансија Лазар Крстић каже да 

буџет за 2014. не може бити добар. 

 

- Реч је о минимуму који је неопходан за функционисање Србије, али и максимуму са аспекта 

социјалне одговорности. Ова Влада је приказала и скривене трошкове који су до сада били 

„испод црте“, а то уз чињеницу да имамо јавни дуг који не дозвољава даљу неодговорност 

значи да је буџет само реалан - рекао је Крстић. 

 

Измене закона највише је критиковао посланик ДС Божидар Ђелић, тврдећи да је буџет за 

2014. сумрак српских финансија. 

 

- Не може бити одговоран буџет који предвиђа дефицит од 7,1 одсто БДП, као ни држава која се 
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за протеклих годину и по дана задужила за 5,5 милијарди евра. Уз то се предлаже и додатно 

задужење од 800 милиона евра - рекао је Ђелић. 

  

Закон о пореском поступку 

 јединствен образац за обрачунавање свих пореза 

  подношење пореских пријава електронским путем 

Закон о дувану 

 семе и расад дувана може да набави само произвођач 

дувана који има коперативни уговор са регистрованим 

произвођачем дувана 

 за кршење претходног пописа одговорно лице биће 

кажњено са 100.000 до два милиона динара 

Закон о изменама ПДВ 

 повећање стопе ПДВ са 8 на 10 одсто (хлеб, млеко, 

месо, јаја, житарице, уље...) 

  раст ПДВ за промет рачунара и компоненти са 8 на 

20% 

Закон о буџетском систему 

 плате у јавном сектору рашће по 0,5 одсто у априлу и 

октобру 2015. и 2016. 

 замрзавање запошљавања у јавном сектору до краја 

2015, осим уз сагласност Владе 

 солидарни порез - 20 одсто на зараду изнад 60.000 

динара и 25 одсто на зараду изнад 100.000 

Закон о пензијском осигурању 

Раст пензија 

 април 2014. - 0,5 % 

 октобар 2014. - 1 % 

  април и октобар 2015. и 2016. - по 0,5 % 

Закон о враћању одузете имовине 

 исплата аконтације обештећења бившим 

власницима почеће 1. јануара 2015. 

 максимална аконтација биће 10.000 евра или 10% од 
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основице обештећења 

Закон о доприносима за обавезно осигурање 

 послодавац који истовремено са зарадом не уплати 

доприносе раднику биће кажњен са 100.000 до милион 

динара 

 за неплаћање доприноса раднику казна за одговорно 

лице 5.000 до 50.000 динара 

 за неплаћање доприноса раднику казна за 

предузетника 50.000 до 500.000 динара 

Закон о доприносима за обавезно осигурање 

 плате у јавном сектору рашће по 0,5 одсто у априлу и 

октобру 2015. и 2016. 

 замрзавање запошљавања у јавном сектору до краја 

2015. осим уз сагласност Владе 

 солидарни порез - 20 одсто на зараду изнад 60.000 

динара и 25 одсто на зараду изнад 100.000 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/424393/Srpske-radnike-ucenjuju-cak-i-hranom 

Српске раднике уцењују чак и храном 

Л. Гедошевић  

Српски радници који одлазе да раде на градилишта у Русију и друге земље бившег СССР, 

најчешће бивају преварени и раде без плата, у катастрофалним условима. 

Радници принуђени да раде без икаквих права 

- Домаћи радници, навикнути на неуређен систем, лоше тржиште рада, да не добијају зараду и 

немају заштиту, не могу одмах да препознају проблем и реагују, па пристају на мање плате, да 

им одбијају новац за станарину, неколико пута вишу од реалне, наводну штету, трошкове 

употребе алата... - рекла је јуче Ивана Радовић, представница НВО “Астра”. 

 

Она истиче да злоупотребе иду и до тога да се радници уцењују за храну. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/424393/Srpske-radnike-ucenjuju-cak-i-hranom
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Према њеним речима, овакве ствари дешавају се годинама уназад, али спорна је чињеница да 

тужилаштво у случајевима експлоатације радника не налази ниједан елемент злоупотребе 

нити било какве доказе за покретање истраге. 

 

Саша Симић, председник гранског синдиката за грађевину “Независност”, каже да домаћи 

радници у Русију одлазе преко посредника, са обећањем да ће тамо добити уговор о раду и 

дозволу што се, како каже, често не догоди. 

 

- Тамо где се радници побуне, суочени су са претњама, морају да потпишу изјаве да су 

исплаћени, плаћају их мање него што је било договорено, има и оних који су без хране, у лошем 

смештају... - каже Симић. 

 

Он наводи да овако поступа један број фирми који раде на руском тржишту, а нарочитио у 

Сочију, који је тренутно једна од најактуелнијих дестинација. 

 

Број радника који су жртве радне експлоатације расте годинама и њих у свету тренутно има око 

21 милион. 

  

Остао без три плате у Сочију 

 

Бранислав Ранковић, молер са Чукарице, пре месец дана се 

са групом радника вратио кући из Сочија. Радио је за 

фирму “Нови Горад”, каже да није имамо никаквих 

проблема да оде са посла, али да је остао без три плате које 

је тамо зарадио. Пре десетак дана медијима се обратила и 

група од двадесетак радника који су радили за исту фирму, 

жалећи се на небезбедне услове рада, место где су 

становали, две неисплаћене зараде и да нису имали радне 

дозволе. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/424333/Radnici-Autosaobracaja-Vucicu-gde-je-zapelo 

Радници Аутосаобраћаја: Вучићу, где је 
запело 

Бета  

Радници Аутосаобраћаја, који од 22. октобра блокирају магистрални пут и пругу Крагујевац-

Краљево, затражили су данас нови разговор са потпредседником Владе Србије Александром 

Вучићем како би установили зашто није испуњено оно што им је обећао. 

Вучић је 25. октобра радницима Аутосаобраћаја рекао да ће до 1. децембра бити задовољнији и 

да ће до тог датума бити збринуто свих 500 радника тог предузећа, рекла је после тог састанка 

председница Слободног синдиката Аутосаобраћаја Сузана Марковић. 

  

Она је агенцији Бета рекла да су радници намеравали да данас да оду у Београд, али су од тога 

одустали после сазнања да је Вучић у иностранству. 

  

"Одлучили су да сачекају и затражили од надлежних у Влади пријем код Вучића до петка", 

рекла је Сузана Марковић. 

  

Према њеним речима, Вучић је радницима раније обећао да ће до 1. децембра бити учињен 

"први корак", социјални програм, за око 250 радника који је важан због проналазења 

стратешког партнера. 

  

"Верујемо да држава хоће да нам помогне али желимо да знамо шта је запело да ли је само 

проблем био у томе што наше руководство није доставило одговарајућу документацију", рекла 

је Сузана Марковић. 

  

Додала је да би сутра до подне требало да буду предати спискови у Министарству привреде и да 

радници очекују да социјални програм буде брзо решен јер нема других препрека, пошто је 

град Крагујевац још пре месец дана дао држави свој пакет акција. 

  

Радници Аутосаобраћаја почели су штрајк са захтевима да им се исплати девет заосталих 

зарада, 12 накнада за превоз, повеже радни стаж, овере здравствене књижице, пронађе 

стратешки партнер и да се утврди одговорност за пропадање предузећа и 

реализацију социјалног програма за око 25 радника од око 480 запослених.  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/424333/Radnici-Autosaobracaja-Vucicu-gde-je-zapelo
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Радници Аутосаобраћаја су 17. октобра обуставили превоз на линијама у међуградском превозу 

и блокирали рад главне аутобуске станице у Крагујевцу и та блокада још траје. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/424219/Radulovic-Zelim-da-izvucem-Srbiju-iz-zivog-blata 

Радуловић: Желим да извучем Србију из 
живог блата 

Танјуг  

Уништавањем сиве економије, коју подстиче и лош Закон о раду, Србија се може извући из 

"живог блата", изјавио је министар привреде Саша Радуловић, у интервјуу за хрватски 

"Пословни дневник", истичући да за оно што ради нема апсолутну подршку у Влади, али и да 

хармонија не постоји ни у једњ влади. 

Мој предлог о смањењу пореског оптерећења за све послодавце је кључан за привреду, извоз и 

смањење сиве економије, која је достигла 30 одсто и коју подстиче порески систем и лош закон 

о раду, рекао је Радуловић, истакавши да морамо имати прогресиван систем опорезивања, јер 

овако нико не жели да пријављује високе приходе. 

 

Радуловић је рекао и да је његов избор да буде најистуренији члан владе, када је реч о 

доношењу лоших вести. 

 

- Желим променити ствари, да изађемо из 'живог блата' у коме се налазимо. Пре тога морате 

препознати блато у коме се налазите и говорити како јесте без улепшавања. Ствари изгледају 

црно, али то не значи да нисам оптимиста када је реч о изласку из блата - додао је Радуловић, 

истакавши да нема апсолутну подршку у Влади. 

 

- Постоји стално пропитивање одлука и стално морате доказивати да то што радите има 

смисла. Тако то мора функционисати. Наши људи мисле, да постоји хармонија, али она не 

постоји ни у једној влади - казао је министар привреде. 

 

Радуловић је оценио и да је субвенционисање радних места ради привлачења инвеститора 

промашен модел. 

 

Инвеститор мора доћи, зато што су услови пословања добри у некој земљи, а не због 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/424219/Radulovic-Zelim-da-izvucem-Srbiju-iz-zivog-blata
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субвенција. Држава може помоћи стварањем боље пословне климе, функционалног судства, 

инфраструктуре и брзим добијањем грађевинских дозвола, навео је Рдауловић. 

 

Говорећи о приватизацији Вршачких винограда, Радуловић је рекао да је у том послу проблем 

био у држави, али и додао да се такве ствари не раде без сарадње са инвеститором. 

 

- Реч је о намештеној аукцији - инвеститор је учествовао на аукцији на којој је требало да купи 

предузеће за које му је држава већ одобрила подстицаје. То су комичне ствари. Може ли се ту 

доказати кривица или не, секундарно је питање. Не знам да би озбиљан инвеститор пристао да 

буде део таквог поступка. Пошто су му наместили да буде једини понуђач, чекали су да се 

никоод противпонуђача не појави, па је тек на трећој аукцији узео предузеће за 30 одсто 

вредности његових залиха - рекао је Радуловић. 

 

Уз то би, како је рекао, држава би требало да плати отпремнине радницима, који се јављају на 

Завод за запошљавање на један дан, а после тога би још требало да им дамо субвенције од 

6.000 евра по радном месту, што је, сматра он, сулудо. 

 

- Продавали смо предузеће за 30 одсто проценујене почетне вредности од 17 милиона евра, 

обећали смо да ћемо да платимо око 1,5 милион евра, за 247 радника, којима смо претходно 

платили отпремнине и уз све то смо дали у закуп 12.000 хектара државног земљишта по 

багателној цени. Сјајне прилика зар не? - запитао је Радуловић. 

 

Одговарајући на питање да ли ће Србија да задржи стратешке компаније у свом власништву, 

министар је рекао, да је стратешка индустрија у Србији већ покривена јавним предузећима која 

се неће продавати. 

 

Он је навео пример РТБ Бор и Телекома, које држава неће сасвим продавати, али ће се ући у 

приватизацију, с тим што ће држава задржати контролни пакет акција.  

Најбољи дугорочан план приватизације за такве компаније, је излазак на берзу, чиме ће 

компаније остати доступне инвестиционим фондовима и грађанима, додао је Радуловић. 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vlada-odlucna-da-za-tri-do-cetiri-godine-suzbije-sivu-ekonomiju.sr.html 

Влада одлучна да за три до четири године 
сузбије „сиву економију” 
 
БЕОГРАД – Министар финансија Лазар Крстић изјавио је да је предложени државни буџет 
Србије за 2014. потпуно састављен одговорно и реално јер се први пут приказује комплетан 
дефицит који ће износити 7,1 одсто бруто-домаћег производа (БДП). 

Крстић је на седници Одбора Скупштине Србије за финансије казао да се у предлогу буџета 
приказује све што је раније било „испод црте”, а односило се на гаранција јавним предузећима, 
на шта су указивале и међународне институције. 

Буџет за 2014. годину садржи „минимум неопходних мера и максимум социјале одговорности” 
и „осликава план који је Влада одлучна да спроведе, а укључује одговорно понашање у јавном 
сектору и решавање проблема у банкама”, рекао је министар. 

Како је додао, Влада је одлучна да за три до четири године сузбије „сиву економију” за шта су 
први кораци већ учињени. 

Представљајући предложени пакет финансијских закона о којим ће посланици расправљати 
заједно с предлогом буџета, Крстић је рекао да ће бити ограничено запошљавање у јавном 
сектору где је запослено 750.000 људи што је више него што је Влада процењивала. 

Посланик Демократске странке Божидар Ђелић је оценио да је предлог буџета за 2014. годину 
„неодговоран” и да се не види ни једна мера помоћи најугроженијим грађанима који ће бити 
погођени повећањем ниже стопе пореза на додату вредност (ПДВ) са осам на десет одсто. 

Влада је, како је рекао, повећала јавни дуг за пет милијарди евра, а новим буџетом га додатно 
увећава за још 6,5 милијарди, на 26,5 милијарди евра. 

Ђелић је казао да буџет нема развојну компоненту и да су нереална очекивања Владе о 
повећању прихода буџета од подизања ниже стопе ПДВ, као што су била нереална очекивања и 
када је повећана виша стопа ПДВ. 

„Повећава се порез на хлеб, млеко, уље, лекове, што погађа све слојеве становништва, и тиме 
Влада каже да нема никакво решење осим да све оглоби”, оценио је Ђелић. 

Министар финансија је Ђелићу одговорио да је приказивањем реалног стања у буџету, Влада 
показала одговорност и изнела пакет мера за све проблематичне делове јавних финансија. 

Посланик Српске напредне странке Верољуб Арсић је рекао да је Ђелић „љубоморан” што је 
сада ниска инфлација а девизни курс стабилан, за разлику од времена кад је он био министар 
финансија. Рекао је и да до повећања ПДВ не би дошло, да није било превеликог запошљавања 
у јавном сектору, посебно од 2008. до 2012. 

Бета 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vlada-odlucna-da-za-tri-do-cetiri-godine-suzbije-sivu-ekonomiju.sr.html
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radulovic-Zelim-da-izvucem-Srbiju-iz-zivog-blata.sr.html 

Радуловић: Желим да извучем Србију из 
„живог блата" 
 

БЕОГРАД –Уништавањем сиве економије, коју подстиче и лош Закон о раду, Србија се може 
извући из „живот блата”, изјавио је министар привреде Саша Радуловић, у интервјуу за 
хрватски „Пословни дневник”, истичући да за оно што ради нема апсолутну подршку у Влади, 
али и да хармонија не постоји ни у једњ влади. 

Мој предлог о смањењу пореског оптерећења за све послодавце је кључан за привреду, извоз и 
смањење сиве економије, која је достигла 30 одсто и коју подстиче порески систем и лош закон 
о раду, рекао је Радуловић, истакавши да морамо имати прогресиван систем опорезивања, јер 
овако нико не жели да пријављује високе приходе. 

Радуловић је рекао и да је његов избор да буде најистуренији члан владе, када је реч о 
доношењу лоших вести. 

„Желим променити ствари, да изађемо из 'живог блата' у коме се налазимо. Пре тога морате 
препознати блато у коме се налазите и говорити како јесте без улепшавања. Ствари изгледају 
црно, али то не значи да нисам оптимиста када је реч о изласку из блата,„ додао је Радуловић, 
истакавши да нема апсолутну подршку у Влади. 

„Постоји стално пропитивање одлука и стално морате доказивати да то што радите има смисла. 
Тако то мора функционисати. Наши људи мисле, да постоји хармонија, али она не постоји ни у 
једној влади,„ казао је министар привреде. 

Радуловић је оценио и да је субвенционисање радних места ради привлачења инвеститора 
промашен модел. 

Инвеститор мора доћи, зато што су услови пословања добри у некој земљи, а не због 
субвенција. Држава може помоћи стварањем боље пословне климе, функционалног судства, 
инфраструктуре и брзим добијањем грађевинских дозвола, навео је Рдауловић. 

Говорећи о приватизацији Вршачких винограда, Радуловић је рекао да је у том послу проблем 
био у држави, али и додао да се такве ствари не раде без сарадње са инвеститором. 

„Реч је о намештеној аукцији - инвеститор је учествовао на аукцији на којој је требало да купи 
предузеће за које му је држава већ одобрила подстицаје. То су комичне ствари. Може ли се ту 
доказати кривица или не, секундарно је питање. Не знам да би озбиљан инвеститор пристао да 
буде део таквог поступка. Пошто су му наместили да буде једини понуђач, чекали су да се 
никоод противпонуђача не појави, па је тек на трећој аукцији узео предузеће за 30 одсто 
вредности његових залиха,” рекао је Радуловић. 

Уз то би, како је рекао, држава би требало да плати отпремнине радницима, који се јављају на 
Завод за запошљавање на један дан, а после тога би још требало да им дамо субвенције од 
6.000 евра по радном месту, што је, сматра он, сулудо. 

„Продавали смо предузеће за 30 одсто проценујене почетне вредности од 17 милиона евра, 
обећали смо да ћемо да платимо око 1,5 милион евра, за 247 радника, којима смо претходно 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radulovic-Zelim-da-izvucem-Srbiju-iz-zivog-blata.sr.html
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платили отпремнине и уз све то смо дали у закуп 12.000 хектара државног земљишта по 
багателној цени. Сјајне прилика зар не?”, запитао је Радуловић. 

Одговарајући на питање да ли ће Србија да задржи стратешке компаније у свом власништву, 
министар је рекао, да је стратешка индустрија у Србији већ покривена јавним предузећима која 
се неће продавати. 

Он је навео пример РТБ Бор и Телекома, које држава неће сасвим продавати, али ће се ући у 
приватизацију, с тим што ће држава задржати контролни пакет акција. 

Најбољи дугорочан план приватизације за такве компаније, је излазак на берзу, чиме ће 
компаније остати доступне инвестиционим фондовима и грађанима, додао је Радуловић. 

Танјуг 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fabrike_su_buducnost.4.html?news_id=272147 

У Крагујевцу почиње научно-стручни скуп „Национална технолошка платформа Србије - 160 

година индустрије“ 

Фабрике су будућност 
АУТОР: З. Р. 

Крагујевац - На Универзитету у Крагујевцу, данас почиње први део научно-стручног скупа 

„Национална технолошка платформа Србије - 160 година индустрије и фабрике за будућност 

Србије“ који ће, како је званично најављено, отворити председник државе Томислав Николић, 

и у чијем ће раду, између осталих, учествовати министри привреде, одбране и енергетике, 

Саша Радуловић, Небојша Родић и Зорана Михајловић, као и председник Привредне коморе 

Србије Жељко Сертић и представници научне јавности. 

 

На овом инжењерском форуму, који ће подсетити на 160 година индустрије у Србији, односно 

на почетак индустријализације земље у крагујевачкој Тополивници давне 1853, очекује се да ће 

министар привреде Саша Радуловић, председник ПКС Жељо Сертић и председник Академије 

инжењерских наука Србије Бранко Ковачевић потписати меморандум о разумевању који 

предвиђа формирање конзорцијума прве индивидуалне технолошке платформе за домен 

производних технологија. 

У оквиру скупа, који организује Академија инжењерских наука, у сарадњи са Српском 
академијом наука и уметности и ПКС, биће организоване три сесије под називима: Фабрике за 
будућност Србије, Фабрике одбрамбене индустрије и Историјски оквир стварања индустрије 
Србије. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/fabrike_su_buducnost.4.html?news_id=272147
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РТВ 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-za-smenu-ministra-radulovica_442741.html 

Синдикати за смену министра Радуловића 

БЕОГРАД  

За Савез самосталних синдиката Србије неприхватљиве су радикалне измене 

Закона о раду који тражи министар привреде, рекао је председник СССС Љубисав 

Орбовић, и најавио могућност протеста. 

"Сада се води рововска борба - шта ће се и како дешавати, и највероватније тешко да ће моћи да 

се заврши без неких протеста", рекао је Орбовић на састанку представника СССС и Савеза 

слободних синдиката Словеније у Београду. 

Орбовић је казао да велики број чланова СССС данас присуствује том састанку јер се припрема 

за састанак са Радуловићем који би требало да буде одржан данас, највероватније у 15 часова. 

Према речима Орбовића, синдикати су раније тражили разговоре са Радуловићем, али он то 

није прихватао, док је сада обрнута ситуација иако још није извесно да ли ће бити разговара са 

министром привреде. 

Челник СССС је рекао да се води борба око тога да ли ће доћи до радикалних промена у 

привреди које имају за циљ гашење многих фирми у Србији. 

"Улази се у борбу све док се не смени Радуловић који очито води привреду Србије - не могу да 

кажем у пропаст, јер је већ у пропасти, али он хоће сада изгледа да је закуца дубоко и да више 

нема шанси да исплови из вода у које би је он гурнуо", нагласио је Орбовић. 

Он је подсетио да је СССС ушао у преговоре са Владом Србије о изменама Закона о раду и да је 

напустио те преговоре после петнаестак дана када је постао јасан приступ Министарства рада, а 

нарочито Министарства привреде који је за радикалне измене тог закона. 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/radnici-vucicu-gde-je-zapelo_442620.html 

Радници: Вучићу, где је запело? 

КРАГУЈЕВАЦ  

Радници Аутосаобраћаја, који од 22. октобра блокирају магистрални пут и пругу 

Крагујевац-Краљево, затражили су данас нови разговор са потпредседником Владе 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikati-za-smenu-ministra-radulovica_442741.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/radnici-vucicu-gde-je-zapelo_442620.html
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Србије Александром Вучићем како би установили зашто није испуњено оно што 

им је обећао. 

Вучић је 25. октобра радницима Аутосаобраћаја рекао да ће до 1. децембра бити задовољнији и 

да ће до тог датума бити збринуто свих 500 радника тог предузећа, рекла је после тог састанка 

председница Слободног синдиката Аутосаобраћаја Сузана Марковић. 

Она је агенцији Бета рекла да су радници намеравали да данас да оду у Београд, али су од тога 

одустали после сазнања да је Вучић у иностранству. "Одлучили су да сачекају и затражили од 

надлежних у Влади пријем код Вучића до петка", рекла је Сузана Марковић. 

Према њеним речима, Вучић је радницима раније обећао да ће до 1. децембра бити учињен 

"први корак", социјални програм, за око 250 радника који је важан због проналазења 

стратешког партнера. 

"Верујемо да држава хоће да нам помогне али желимо да знамо шта је запело да ли је само 

проблем био у томе што наше руководство није доставило одговарајућу документацију", рекла 

је Сузана Марковић. 

Додала је да би сутра до подне требало да буду предати спискови у Министарству привреде и да 

радници очекују да социјални програм буде брзо решен јер нема других препрека, пошто је 

град Крагујевац још пре месец дана дао држави свој пакет акција. 

Радници Аутосаобраћаја почели су штрајк са захтевима да им се исплати девет заосталих 

зарада, 12 накнада за превоз, повеже радни стаж, овере здравствене књижице, пронађе 

стратешки партнер и да се утврди одговорност за пропадање предузећа и реализацију 

социјалног програма за око 25 радника од око 480 запослених. 

Радници Аутосаобраћаја су 17. октобра обуставили превоз на линијама у међуградском превозу 

и блокирали рад главне аутобуске станице у Крагујевцу и та блокада још траје. 

 

 

 

 

 

 


