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

Ко све жели да смени Радуловића? 

ИЗВОР: БЕТА, ТАЊУГ 

Београд -- Синдикати ИМК 14. октобар организовали прикупљање потписа за 

смену министра привреде Саше Радуловића. Орбовић: Улази се у борбу све док се 

не смени Радуловић. 

За Савез самосталних синдиката Србије неприхватљиве су радикалне измене Закона о раду 

који тражи министар привреде, каже председник С С С С Љубисав Орбовић и најављује 

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 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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Петиција за смену Радуловића 

Репрезентативни синдикати Индустрије машина и компонената (ИМК) "14. октобар" 

организовали су данас на главном тргу у Крушевцу прикупљање потписа за смену министра 

привреде Србије Саше Радуловића.  

 

Потпредседник фабричког Самосталног синдиката Ђорђе Симоновић је рекао је да се у центру 

Крушевца потписи прикупљају данас и сутра од свих радника и грађана и додао да запослени у 

ИМК "14. октобар" (које је у реструктурирању) петицију потписују у кругу фабрике.  

 

Он је подсетио је да су акцију иницирале централе индустријских синдиката Саваза 

самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката "Независност", јер су 

незадовољни предложеним променама Закона о раду.  

 

"Смену министра тражимо због ситуације у којој се налазе посебно предузећа у 

реструктурирању, јер су све субвенције, као кредитне подршке тим предузећима, у 

заостатку због израде и предаје неких личних карти предузећа, које се стално враћају на 

некакву дораду" наведено је у заједничком саопштењу репрезентативних синдиката "14. 

октобра".  

 

Саопштено је и да читаву ситуацију добро илуструје пример недавне исплате минималне 

зараде за запослене у тој фабрици, када је најпре тражено решење о хипотеци, а већ следећег 

дана није требало, уз закључак да се "ситуација мења од случаја до случаја или од службеника 

до службеника".  

 

Председник крушевачког Самосталног синдиката Миленко Михајловић казао је агенцији Бета 

да су индустријски синдикати незадовољни како због гашења предузећа у реструктурирању 

тако и због упорности министра да синдикатима наметне Закон о раду који би био катастрофа 

за запослене.  

 

"Највећа замерка на рад министра Радуловића је што ће велики број радника из предузећа у 

реструктурирању остати без посла, односно процена је да ће то бити половина од укупно 

54.000, и зато што нема јасне визије оживљавања тих предузећа", казао је он.  

 

Михајловић је подсетио да се највеће примедбе синдиката на предлог измена Закона о раду 

односе на продужавање рада на одређено време на три године, потом на флексибилно радно 

времен, рад у пару и исплату отпремнина. 
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=03&nav_id=784846 

Радуловић: Притисните директоре 

ИЗВОР: ТАНЈУГ 

Београд -- Министар привреда Саша Радуловић састао се са представницима 

репрезентативних синдиката које је позвао да изврше притисак на руководства 

својих предузећа. 

Министар Радуловић је изјавио да синдикати, заједно са министарством, имају кључну улогу у 

утицају на директоре предузећа у реструктурирању да се "уозбиље" и заврше поступак пописа и 

процене вредности имовине и обавеза, као и у тражењу новог руководства, ако актуелно није 

дорасло задатку. 

"Такође ми је јако битно да се изађе из политичке реторике, пошто су се већ и политичке 

странке умешале у поступак и свако гледа неке своје интересе, а то спречава кључне 

реформе које су нам неопходне", казао је Радуловић Тањугу након састанка са представницима 

репрезентативних синдиката.  

 

Тема састанка је била да се синдикати упознају детаљније са планом Министарства привреде о 

завршетку реструктурирања, прецизирао је Радуловић.  

 

"Већ смо дубоко загазили у тај посао, очекујемо да то завршимо до краја године, то је 

предуслов да би уопште могли да дођемо до решења проблема тих предузећа и да их 

ставимо на здраве ноге", казао је Радуловић.  

 

Он је истакао да је у свим тим предузећима у реструктирању, због неодговорног понашања 

државе, у последњих десет година дошло до тога да је вредност имовине далеко мања од 

вредности обавеза, тако да је држава изгубила свој капитал у потпуности.  

 

"Поступак приватизације, односно реструктурирање иде тако да утврдимо тачну, фер 

вредност имовине и обавеза са каматама и извршимо конверзију потраживања у капитал и 

тиме добијемо чиста предузећа без дугова, и то је прилика за нови почетак", навео је 

Радуловић.  

 

Он је додао да руководства такође имају обавезу да направе план пословања за 2014, а држава 

ће дати обртни капитал да би ти планови могли да буду реализовани.  

 

"Саопштено је свима да неће бити бацања новца у бунар, док се не постави чисто стање, 

нема никаквог смисла давати даље паре. Мислим да око ових ствари нити може бити неког 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=03&nav_id=784846
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неслагања, нити има неког неслагања, тако да ми није још најјасније у чему су главне 

замерке синдиката, јер после сваког овог састанка када разговарамо о конкретним 

стварима нема несагласности", нагласио је министар привреде.  

 

Кључна улога синдиката је, како је Радуловић истакао, да заједно са Министарством 

"притискају" руководство како би поступак пописа и процене вредности имовине и обавеза био 

завршен.  

 

Он је напоменуо да је један од главних разлога зашто смо у прошлости имали велике проблеме 

и злоупотребе то што нисмо знали те основне ствари које би морали да знамо.  

 

Улога синдиката је велика у том делу, као и ситуација када утврдимо да руководства нису у 

стању да ураде основне ствари које се од њих траже - да тражимо ново руководство, људе који 

познају фабрику и који ће умети да ураде овај посао, рекао је Радуловић и поручио да без 

доброг руководства и корпоративног управљања, завршетак реструктурирања неће моћи да 

буде завршен наредне године.  

 

"Ако не спроведемо реформе и не завршимо са неодговорним понашањем, бојим се да немамо 

будућност и сигуран сам да ће сви преузети свој део одговорности, и да ћемо урадити оно 

што је једино могуће - а то је домаћински поставити ствари на здраве ноге и онда већина 

ових предузећа која су у реструктурирању имају будућност и представљају шансу Србије 

да изађу из кризе и блата у коме се налази", закључио је Радуловић.  

 

Састанку у Министарству привреде присуствовали су представници Савеза самосталних 

синдиката Србије (хемије и неметала, енергетике и петрохемије), као и Уједињених гранских 

синдиката "Независност" (грађевине, индустрије грађевинског материјала, дрвне индустрије и 

путне привреде, прехране, угоститељства, туризма, пољопривреде, водопривреде, дуванске 

индустрије, и хемије, неметала, енергетике и рударства). 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1460746/Sakupljanje+potpisa+za+smenu+Radulovi%C4%8

7a.html 

Сакупљање потписа за смену Радуловића 

Синдикати у Крушевцу организовали прикупљање потписа за смену министра 
привреде Саше Радуловића, јер су незадовољни ситуацијом у којој се налазе 
предузећа у реструктурирању. Највећа замерка на рад министра је што ће велики 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1460746/Sakupljanje+potpisa+za+smenu+Radulovi%C4%87a.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1460746/Sakupljanje+potpisa+za+smenu+Radulovi%C4%87a.html
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број радника из предузећа у реструктурирању остати без посла, поручују из 
синдиката. 

Репрезентативни синдикати Индустрије машина и компонената "14. октобар" организовали су 
на главном тргу у Крушевцу прикупљање потписа за смену министра привреде Саше 
Радуловића. 

Акцију су иницирали Савез самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката 
незадовољни предложеним променама Закона о раду, рекао је потпредседник фабричког 
Самосталног синдиката Ђорђе Симоновић.  

"Смену министра тражимо због ситуације у којој се налазе посебно предузећа у 
реструктурирању. Све субвенције, као кредитне подршке тим предузећима су у заостатку због 
израде и предаје неких личних карти предузећа, које се стално враћају на некакву 
дораду", наведено је у заједничком саопштењу репрезентативних синдиката "14. октобра". 

"Читаву ситуацију добро илуструје пример недавне исплате минималне зараде за запослене у 
тој фабрици, када је најпре тражено решење о хипотеци, а већ следећег дана није требало, 
уз закључак да се "ситуација мења од случаја до случаја или од службеника до службеника", 
стоји у саопштењу. 

Председник крушевачког Самосталног синдиката Миленко Михајловић рекао је 
агенцији Бета да су индустријски синдикати незадовољни како због гашења предузећа у 
реструктурирању тако и због упорности министра да синдикатима наметне Закон о раду који 
би био катастрофа за запослене. 

"Највећа замерка на рад министра Радуловића је што ће велики број радника из предузећа у 
реструктурирању остати без посла, односно процена је да ће то бити половина од укупно 
54.000, и зато што нема јасне визије оживљавања тих предузећа", рекао је Михајловић. 

Подсетио је да се највеће примедбе синдиката на предлог измена Закона о раду односе на 
продужавање рада на одређено време на три године, потом на флексибилно радно време, рад у 
пару и исплату отпремнина. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/424689/Delegacija-radnika-Autosaobracaja-danas-kod-Vucica 

Делегација радника "Аутосаобраћаја" данас 
код Вучића 

Тањуг  

Делегација радника "Аутосаобраћаја", који 42 дана држе у блокади пругу и магистрални пут 

Крагујевац - Краљево, разговараће данас са првим потпредседником владе Александром 

Вучићем у Београду о радничким захтевима који нису испуњени како им је раније и обећано. 

Захтеви радника су исплата девет плата, реализација социјалног програма за половину од око 

500 радника, овера здравствених књижица, проналазак стратешког партнера и утврдјивање 

одговорности за пропадање "Аутосаобраћаја". 

 

Вучић је делегацију радника овог предузећа примио 25. октобра када им је рекао да ће до 1. 

децембра њихови захтеви бити испуњени, а да је најсложенији проблем у решавању њихових 

захтева проналазак стратешког партнера. 

  

Од другог дана блокаде инспектори привредног криминала проверавају пословање 

"Аутосаобраћаја" и до данас нису познати резултати тих провера. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/424647/Radulovic-Sindikati-da-pomognu-u-restrukturiranju 

Радуловић: Синдикати да помогну у 
реструктурирању 

Танјуг  

Министар привреда Саша Радуловић изјавио је данас да синдикати, заједно са министарством, 

имају кључну улогу у утицају на директоре предузећа у реструктурирању да се "уозбиље" и 

заврше поступак пописа и процене вредности имовине и обавеза, као и у тражењу новог 

руководства ако актуелно није дорасло задатку. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/424689/Delegacija-radnika-Autosaobracaja-danas-kod-Vucica
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/424647/Radulovic-Sindikati-da-pomognu-u-restrukturiranju
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- Такође ми је јако битно да се изађе из политичке реторике, пошто су се већ и политичке 

странке умешале у поступак и свако гледа неке своје интересе, а то спречава кључне реформе 

које су нам неопходне - казао је Радуловић Тањугу након састанка са представницима 

репрезентативних синдиката. 

 

Тема састанка је била да се синдикати упознају детаљније са планом Министарства привреде о 

завршетку реструктурирања. На састанку је договорено да се за свако појединачно предузеће у 

реструктурирању одржавају појединачни састанци и да у предузећима у којима синдикати 

мисле да треба да дође до промене неодговорног руководства, то предложе Министарству и да 

ће то бити заједно реализовано. 

 

Представници Министарства и синдиката су закључили и да се једино уз помоћ искреног и 

конструктивног социјалног дијалога може доћи до решења проблема. 

Министар Радуловић је истакао да се "већ дубоко загазило" у посао прикупљања потпуних 

података о предузећима у реструктурирању и очекује се да то буде завршено до краја године. 

 

Личне карте предузећа 

 

- Израда комплетних личних карата предузећа је предуслов да би уопште могли да дођемо до 

решења проблема тих предузећа и да их ставимо на здраве ноге - казао је Радуловић. 

 

Он је истакао да је у свим тим предузећима у реструктирању, због неодговорног понашања 

државе, у последњих 10 година дошло до тога да је вредност имовине далеко мања од 

вредности обавеза, тако да је држава изгубила свој капитал у потпуности. 

 

- Поступак приватизације, односно реструктурирање иде тако да утврдимо тачну, фер вредност 

имовине и обавеза са каматама и извршимо конверзију потраживања у капитал и тиме 

добијемо чиста предузећа без дугова, и то је прилика за нови почетак - навео је Радуловић. 

 

План пословања је обавеза руководства 

 

Он је додао да руководства такође имају обавезу да направе план пословања за 2014, а држава 

ће дати обртни капитал да би ти планови могли да буду реализовани. 

 

- Саопштено је свима да неће бити бацања новца у бунар, док се не постави чисто стање, нема 

никаквог смисла давати даље паре. Мислим да око ових ствари нити може бити неког 

неслагања, нити има неког неслагања, тако да ми није још најјасније у чему су главне замерке 
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синдиката, јер после сваког овог састанка када разговарамо о конкретним стварима нема 

несагласности - нагласио је министар привреде. 

 

Кључна улога синдиката је, како је Радуловић истакао, да заједно са Министарством 

"притискају" руководство како би поступак пописа и процене вредности имовине и обавеза био 

завршен. Он је напоменуо да је један од главних разлога зашто смо у прошлости имали велике 

проблеме и злоупотребе то што нисмо знали те основне ствари које би морали да знамо. 

 

- Улога синдиката је велика у том делу, као и ситуација када утврдимо да руководства нису у 

стању да ураде основне ствари које се од њих траже - да тражимо ново руководство, људе који 

познају фабрику и који ће умети да ураде овај посао - рекао је Радуловић и поручио да без 

доброг руководства и корпоративног управљања, завршетак реструктурирања неће моћи да 

буде завршен наредне године. 

 

- Ако не спроведемо реформе и не завршимо са неодговорним понашањем, бојим се да немамо 

будућност и сигуран сам да ће сви преузети свој део одговорности, и да ћемо урадити оно што је 

једино могуће - а то је домаћински поставити ствари на здраве ноге и онда већина ових 

предузећа која су у реструктурирању имају будућност и представљају шансу Србије да изађу из 

кризе и блата у коме се налази - закључио је Радуловић. 

 

Састанку у Министарству привреде присуствовали су представници Савеза самосталних 

синдиката Србије (хемије и неметала, енергетике и петрохемије), као и Уједињених гранских 

синдиката "Независност" (грађевине, индустрије грађевинског материјала, дрвне индустрије и 

путне привреде, прехране, угоститељства, туризма, пољопривреде, водопривреде, дуванске 

индустрије, и хемије, неметала, енергетике и рударства). 
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Чанак: Приступ у решавању проблема улива 

оптимизам 

Председник УГС "Независност" Бранислав Чанак изјавио је 

да данашњи састанак са министром Радуловићем улива 

оптимизам да ће се решавање проблема предузећа у 

реструктурирању обавити на ваљан начин и уз уважавање 

мишљења и сарадњу са синдикатима. 

- Сада је много јасније како ће се тај посао одвијати и какви 

ће изазови бити, а синдикати ће бити у прилици и да утичу 

на кадровска питања и имаћемо активну улогу у томе - 

рекао је он. 

Он је рекао да данас није било речи о изменама Закона о 

раду, и да је та тема одложена како би се разговарало о 

предузећима у реструктурирању. Чанак је додао да ће се са 

представницима тих предузећа састанци одвијати по 

групама, а ако треба и два или три пута недељно како би се 

адекватно приступило решавању проблема. 

- Надам се да ћемо и дилеме око Закона о раду разрешити 

на добар начин и да ће се применити сличан приступ за 

решавање проблема. Ако нам се неки предлози буду 

аргументовано и рационално образложили прихватићемо 

их - казао је он. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/424632/Radulovic-Tri-nova-zakona-do-kraja-godine 

Радуловић: Три нова закона до краја године 

М. Кркић, Танјуг  

- Три нова закона, о приватизацији, о стечају и планирању и изградњи биће усвојени до краја 

ове године. Нови закон о раду требало би до краја године да се нађе у скупштинској процедури 

како би већ у јануару 2014. године могао бити усвојен - најавио је министар привреде Саша 

Радуловић на конференцији "Нова економија - визија 2014". 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/424632/Radulovic-Tri-nova-zakona-do-kraja-godine
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- Недостатак Закона о планирању и изградњи и Закона о раду су два кључна разлога зашто смо 

пали на листи конкурентости у свету, док би Закон о приватизацији и Закон о стечају били 

кључни како би се до краја решио проблем предузећа у реструктуирању, изјавио је Радуловић. 

  

Он је нагласио да многа од тих предузећа не исплаћују ни плате радницима, не послују по 

тржишним условима, а од државе узимају огромне субвенције. Проблем тих предузећа мора 

бити решен до средине 2014. године. 

- Нека предузећа ће ићи у ликвидацију, а она здрава ће остати. Планирано је да поступак 

приватизације буде решен до краја следеће године – изјавио је Радуловић. 

  

Радуловић даље наводи да ће због предузећа у реструктуирању много људи остатити без посла, 

али и да ће, уколико се реши проблем лоших предузећа, нове инвестиције постаће лакше и 

спровешће се боља приватизација. 

Он је такође напоменуо да ће нови Закон о раду бити бољи и флексибилнији и да ће се њиме 

смањити ризк и трошак запошљавања. 

  

- Резултати измена закона ће се мерити од месеца до месеца уколико очекујемо побољшање у 

2015. години – изјавио је Радуловић. 
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ММФ: Приоритет стабилизација јавног дуга 

Стални представник Међународног монетарног фонда у 

Србији Даехаенг Ким изјавио је данас да би у 2014. години 

економски приоритет за Србију требало да буде 

стабилизација јавног дуга, који је од 2008. удвостручен. 

Ким је на скупу "Нова економија - визија 2014" истакао да 

се на кратак рок главни изазови за Србију релативно слаб 

привредни раст, неприхватљиво висока незапосленост од 

25 одсто, као и висок буџетски дефицит. Он је нагласио да 

би власт у Србији морала да ради на стварању 

макроекономске стабилности и структурним реформама, 

чиме би се створила солидна основа за одрживи раст. 

Према његовим речима, мере које је влада предвидела у 

фискалној стратегији дају основе за оптимизам у том 

правцу. Ким је нагласио значај измена закона о раду и о 

приватизацији, обезбеђивању одрживости пензионог 

система и реформе јавне администрације. (Тањуг) 
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СБ у јануару о првој транши буџетске помоћи 

Шеф канцеларије Светске банке у Србији Тони Верхеијен 

изјавио је вечерас да ће са српским властима у јануару 

разговарати о првој транши буџетске помоћи од те 

финансијске институције, уколико до тад буду испуњени 

услови који се пре свега односе на решавање проблема 

предузећа у реструктурирању.  

Он је на конференцији истакао да је неопходно да се створи 

законодавни оквир који ће омогућити завршетак 

приватизације и решавање проблема предузећа у 

реструктурирању, што подразумева измене закона о 

приватизацији и стечају као и реформе Агенције за 

приватизацију.  

Верхеијен је изразио наду да ће ти закони бити усвојени до 

краја године. 

Према његовим речима, међу потребним условима су и 

увођење професионалног менаџмента у јавна предузећа, 

као и обезбеђивање компензације радницима који ће 

изгубити посао у предузећима у реструктурирању. (Тањуг) 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/424394/10-stavki-na-koje-radnici-ne-mogu-vise-da-racunaju 

ШТА ДОНОСИ НОВИ ЗАКОН О РАДУ 

10 ставки на које радници не могу више да рачунају 

Маријана Кркић  

Ако нови нацрт закона о раду остане онакав какав тренутно стоји на столу преговарачких 

страна, радници неће моћи више да рачунују бар на десет ставки које им је важећи закон 

гарантовао. 

Запошљавање би било једноставније, али би и сваки радник лако и брзо могао да остане без 

посла. И док је раније готово сваки отпуштени могао да тужи фирму, и због рупа у закону врло 

брзо буде враћен на посао, по новом би, како “Блиц” сазнаје, такве могућности биле сужене. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/424394/10-stavki-na-koje-radnici-ne-mogu-vise-da-racunaju
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Када се укине обавеза да се отпуштеном раднику исплаћује отпремнина за све године стажа, и 

уведе да послодавац плаћа само за године проведене у његовој фирми, то ће предузећа 

охрабрити да упосле нове људе. 

  

 

С друге стране, како за “Блиц” кажу у Министарству привреде, послодавци ће имати више воље 
да запосле, ако могу без огромних трошкова неког и да отпусте. Код нас постоји пракса да, кад 
неко добије отказ, одмах тужи послодавца који ће изгубити процес и ако је направио ситну 
грешку у процедури, кажу у овом министарству, које је један од чланова радне групе која се 
бави законом о раду. 

- Многи погреше што, рецимо, не пријаве синдикату у одређеном року да је радник остао без 

посла. Онда изгубе процес, који код нас обично траје три године, па не само да морају да врате 

радника на посао, већ морају и да му исплате зараде за све те године. Предложили смо да нови 

закон регулише да послодавац због процедуралних грешака не мора отпуштеног да врати на 

посао - кажу у овом министарству. 

 

И раду на црно ће се, како ствари стоје, новим законом стати на пут. До сада је, на пример, рок 

за пријаву радника био пет дана од кад почне да ради, па су сви који су ухваћени да раде 

непријављени говорили да су „баш јуче почели“. 

 

- Предложили смо да се измени тај део и да пре првог радног дана мора да се потпише уговор о 

раду. Такође, инспекторима би требало дати могућност да легитимишу раднике. Овако, ако у 

две смене раде једна пријављена и једна непријављена особа, обе ће се по потреби 

представљати као она пријављена - објашњавају у Министарству. 

http://www.blic.rs/data/images/2013-12-02/407542_1213_lb.jpg?ver=1386023920.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-12-02/407542_1213_lb.jpg?ver=1386023920.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-12-02/407542_1213_lb.jpg?ver=1386023920.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2013-12-02/407542_1213_lb.jpg?ver=1386023920.jpg
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Како сазнаје “Блиц”, предлог да се рад на одређено време са садашњих годину дана продужи на 

три до пет година, вероватно неће бити прихваћен. За толико продужен рок, синдикати, који су 

се тренутно повукли из преговора, нису хтели ни да чују. Према нашим сазнањима, 

најприближније договору је да се рад на одређено продужи на највише две године. 

 

У Министарству привреде наводе да ће нови закон регулисати и досадашњу праксу да 

послодавци истог радника пријављују на одређено неколико пута, тако што само промене 

назив радног места. 

 

- По новом, исти радник ће на било којој позицији у једној фирми само једном без паузе моћи 

да потпише уговор на одређено - додају у Министарству привреде. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/424584/Povecanje-PDVa-nece-se-u-punoj-meri-odraziti-na-cene 

Повећање ПДВ-а неће се у пуној мери 
одразити на цене 

Танјуг  

Министар финансија Лазар Крстић изјавио је данас да повећање ниже стопе ПДВ-а са осам на 

10 одсто наредне године, на основне животне намирнице и услуге, не би требало да се у пуној 

мери одрази на повећање цена. 

Током расправе о сету финансијских закона у Скупштини Србије, Крстић је истакао да код 

већег броја добара постоји простор да не додје поскупљења и поред повећања ПДВ-а, и да 

постоје најаве из сектора малопродаје да неће бити повећавања цена. 

  

Он је подсетио да је буџетом за наредну годину предвиђено да нето прилив од повећања ниже 

стопе ПДВ-а буде 21,4 милијарде динара, односно 0,5 одсто ПДВ-а. 

  

Поводом пребацивања рачунара и рачунарске опреме на вишу стопу ПДВ-а од 20 одсто, Крстић 

је истакао да је тако и у ЕУ и да је у Србији та опрема дужи период била опорезована нижом 

стопом због модернизације, али да су цене хардвера код нас знатно веће него у региону, тако да 

би тржиште требало да апсорбује ово повећање ПДВ-а. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/424584/Povecanje-PDVa-nece-se-u-punoj-meri-odraziti-na-cene
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Министар је напоменуо и да од пореза на добит предвидјено скромно повећање прилива у 

буџет од 10 милијарди динара у наредној години, и да је то повећање базирано на повећању 

привредне активности, док ће се ефекат измене тог закона видети у 2015. и 2016. години. 

  

Крстић је најавио и да влада планира да се у првој половини 2014, а пре буџета за 2015, у 

скупштини поново разговара о Закону о буџетском систему, а можда и донесе потпуно нови 

закон, у оквиру којег би било уредјено питање финансирања локалних самоуправа и Војводине. 

  

Поводом финансирања локалних самоуправа, он је истакао да није за централизацију, али и да 

је против паушалне децентрализације имајући у виду да је, према његовим речима, пре 

неколико година поремећен баланс, јер су локалним самоуправама пренета значајна средства 

без значајнијег преношења надлежности. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/424524/U-Krusevcu-pocelo-skupljanje-potpisa-za-smenu-Radulovica 

У Крушевцу почело скупљање потписа за 
смену Радуловића 

Бета  

Репрезентативни синдикати Индустрије машина и компонената (ИМК) "14. октобар" 

организовали су данас на главном тргу у Крушевцу прикупљање потписа за смену министра 

привреде Србије Саше Радуловића. 

Потпредседник фабричког Самосталног синдиката Ђорђе Симоновић је рекао је да се у центру 

Крушевца потписи прикупљају данас и сутра од свих радника и градјана и додао да запослени у 

ИМК "14. октобар" (које је у реструктурирању) петицију потписују у кругу фабрике. 

  

Он је подсетио је да су акцију иницирале централе индустријских синдиката Савеза 

самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката "Независност", јер су 

незадовољни предложеним променама Закона о раду. 

  

"Смену министра тражимо због ситуације у којој се налазе посебно предузећа у 

реструктурирању, јер су све субвенције, као кредитне подршке тим предузећима, у заостатку 

због израде и предаје неких личних карти предузећа, које се стално враћају на некакву дораду" 

наведено је у заједничком саопштењу репрезентативних синдиката "14. октобра". 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/424524/U-Krusevcu-pocelo-skupljanje-potpisa-za-smenu-Radulovica
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Саопштено је и да читаву ситуацију добро илуструје пример недавне исплате минималне 

зараде за запослене у тој фабрици, када је најпре тражено решење о хипотеци, а већ следећег 

дана није требало, уз закључак да се "ситуација мења од случаја до случаја или од службеника 

до службеника". 

  

Председник крушевачког Самосталног синдиката Миленко Михајловић казао је агенцији Бета 

да су индустријски синдикати незадовољни како због гашења предузећа у реструктурирању 

тако и због упорности министра да синдикатима наметне Закон о раду који би био катастрофа 

за запослене. 

  

- Највећа замерка на рад министра Радуловића је што ће велики број радника из предузећа у 

реструктурирању остати без посла, односно процена је да ће то бити половина од укупно 

54.000, и зато што нема јасне визије оживљавања тих предузећа - казао је он. 

  

Михајловић је подсетио да се највеће примедбе синдиката на предлог измена Закона о раду 

односе на продужавање рада на одредјено време на три године, потом на флексибилно радно 

времен, рад у пару и исплату отпремнина. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radulovic-Sindikati-da-pomognu-u-restrukturiranju.sr.html 

Радуловић: Синдикати да помогну у 
реструктурирању 

БЕОГРАД –Министар привреда Саша Радуловић изјавио је данас да синдикати, заједно са 
министарством, имају кључну улогу у утицају на директоре предузећа у реструктурирању да се 
„уозбиље” и заврше поступак пописа и процене вредности имовине и обавеза, као и у тражењу 
новог руководства, ако актуелно није дорасло задатку. 

„Такође ми је јако битно да се изађе из политичке реторике, пошто су се већ и политичке 
странке умешале у поступак и свако гледа неке своје интересе, а то спречава кључне реформе 
које су нам неопходне”, казао је Радуловић Танјугу након састанка са представницима 
репрезентативних синдиката. 

Тема састанка је била да се синдикати упознају детаљније са планом Министарства привреде о 
завршетку реструктурирања, прецизирао је Радуловић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Radulovic-Sindikati-da-pomognu-u-restrukturiranju.sr.html
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„Већ смо дубоко загазили у тај посао, очекујемо да то завршимо до краја године, то је предуслов 
да би уопште могли да дођемо до решења проблема тих предузећа и да их ставимо на здраве 
ноге”, казао је Радуловић. 

Он је истакао да је у свим тим предузећима у реструктирању, због неодговорног понашања 
државе, у последњих десет година дошло до тога да је вредност имовине далеко мања од 
вредности обавеза, тако да је држава изгубила свој капитал у потпуности. 

„Поступак приватизације, односно реструктурирање иде тако да утврдимо тачну, фер вредност 
имовине и обавеза са каматама и извршимо конверзију потраживања у капитал и тиме 
добијемо чиста предузећа без дугова, и то је прилика за нови почетак”, навео је Радуловић. 

Он је додао да руководства такође имају обавезу да направе план пословања за 2014, а држава 
ће дати обртни капитал да би ти планови могли да буду реализовани. 

„Саопштено је свима да неће бити бацања новца у бунар, док се не постави чисто стање, нема 
никаквог смисла давати даље паре. Мислим да око ових ствари нити може бити неког 
неслагања, нити има неког неслагања, тако да ми није још најјасније у чему су главне замерке 
синдиката, јер после сваког овог састанка када разговарамо о конкретним стварима нема 
несагласности”, нагласио је министар привреде. 

Кључна улога синдиката је, како је Радуловић истакао, да заједно са Министарством 
„притискају” руководство како би поступак пописа и процене вредности имовине и обавеза био 
завршен. 

Он је напоменуо да је један од главних разлога зашто смо у прошлости имали велике проблеме 
и злоупотребе то што нисмо знали те основне ствари које би морали да знамо. 

Улога синдиката је велика у том делу, као и ситуација када утврдимо да руководства нису у 
стању да ураде основне ствари које се од њих траже - да тражимо ново руководство, људе који 
познају фабрику и који ће умети да ураде овај посао, рекао је Радуловић и поручио да без 
доброг руководства и корпоративног управљања, завршетак реструктурирања неће моћи да 
буде завршен наредне године. 

„Ако не спроведемо реформе и не завршимо са неодговорним понашањем, бојим се да немамо 
будућност и сигуран сам да ће сви преузети свој део одговорности, и да ћемо урадити оно што је 
једино могуће - а то је домаћински поставити ствари на здраве ноге и онда већина ових 
предузећа која су у реструктурирању имају будућност и представљају шансу Србије да изађу из 
кризе и блата у коме се налази”, закључио је Радуловић. 

Састанку у Министарству привреде присуствовали су представници Савеза самосталних 
синдиката Србије (хемије и неметала, енергетике и петрохемије), као и Уједињених гранских 
синдиката „Независност” (грађевине, индустрије грађевинског материјала, дрвне индустрије и 
путне привреде, прехране, угоститељства, туризма, пољопривреде, водопривреде, дуванске 
индустрије, и хемије, неметала, енергетике и рударства). 

Танјуг 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Gusce-sito-za-fantomske-firme.sr.html 

Гушће сито за фантомске фирме 

Ускоро списак дисквалификованих лица у АПР који ће спречавати злоупотребе приликом 

регистровања нових предузећа, поготово оне без иједног запосленог 

У 107.363 привредна друштва у Србији, колико је пословало у 2012. години, било је запослено 
нешто више од милион људи. У 24.370 предузећа, што је више од четвртине укупног броја – 
није било ниједног запосленог. Са само једним запосленим лане је регистровано 21.255 фирми, 
односно 22,8 одсто од укупног броја предузећа. 

Иако по Закону о привредним друштвима предузећа, поред оснивача, не морају да имају још 
неког запосленог, за привредника који запошљава на десетине људи, фирме без запослених су 
,,најчешћи починиоци разних шпекулација”. Од прања новца, рада на црно, до избегавања 
обавеза према држави и остатку привреде. За њих су такве фирме добрим делом узрочници и 
вишегодишње паралишуће неликвидности. 

Зато је у припреми закон који ће омогућити Агенцији за привредне регистре успостављање 
регистра дисквалификованих лица. Та „црна књига” треба да спречи злоупотребу приликом 
регистровања привредних друштава. 

– Радна група припрема текст закона, а у надлежности је Министарства привреде да га 
предложи влади – каже Звонко Обрадовић, директор Агенције за привредне регистре. – 
Уговором о донацији са владом Краљевине Норвешке већ су обезбеђена средства за 
успостављање такозваног регистра дисквалификованих лица. 

Са његовим успостављањем у АПР-у добиће се централизована електронска јавна база података 
о лицима којима су судови изрекли мере забране обављања делатности. Реч је о људима који су 
намерно остављали рачуне својих фирми у блокади, настављајући посао у новооснованим 
предузећима. Овим законом њима може бити онемогућено оснивање новог предузећа до 
измирења дугова, или чак трајно. 

Важну карику у спречавању злоупотреба приликом регистрације представља и електронско 
повезивање МУП-а и АПР-а ради провере идентитета подносилаца захтева. Тако би се 
спречило оснивање фирме на основу „украденог идентитета”, односно фалсификованих или 
украдених личних докумената. 

У припреми овог закона биће коришћена искуства европских земаља у спречавању злоупотреба 
овакве врсте. Дисквалификација, односно забрана пословања, примењује се у земљама 
англосаксонског права које имају ,,црне листе” са именима лица којима се забрањује 
пословање, док се у Француској мери бонитет директора који зависи од тога да ли су им фирме 
биле у блокади или су им изрицане судске мере. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Gusce-sito-za-fantomske-firme.sr.html
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У АПР-у као добар пример за углед из окружења истичу модел македонског регистра, у који је 
само за месец дана од успостављања уписано око 40.000 особа. Према последњим подацима 
Народне банке Србије у блокади је око 53.000 предузећа. Може се претпоставити да је међу 
њима и значајан број лица која се „кандидују” за регистар дисквалификованих лица. 

Унија послодаваца је поздравила укидање бесмислених и скупих бирократских процедура, али 
њен директор Драгољуб Рајић указује на бујање фирми без запослених од 2007. године. 

– Неке су основане само да се ,,одради” нека јавна набавка, која је нелегално добијена – каже 
Рајић. – Често власник оснивањем нове фирме наставља посао старе, коју је довео до стечаја и 
ликвидације, избегавајући истовремено да плати дугове. 

Од увођења једношалтерског система регистрације предузећа 2009. године, приликом 
подношења регистрационе пријаве за оснивање фирме, АПР прослеђује електронски податке 
Пореској управи која проверава да ли власник има претходна неизмирена пореска дуговања. 
Ако их има, Пореска управа оснивачу не додељује порески идентификациони број (ПИБ), тако 
да власник не може да обавља делатност у новој фирми. Фирма постаје „фантомска” не 
моментом регистрације, већ својим пословањем које може бити законито или незаконито, а 
злоупотребе у пословању превентивно треба спречавати бољом контролом и ефикаснијом 
применом сета закона. 

Највише предузећа без запослених је у секторима трговина на велико и мало – 8.644, 
прерађивачка индустрија – 4.338 и стручне, научне, иновационе и техничке делатности – 
2.662. Она остварују укупан приход који је за многе недостижан. Према подацима економисте 
Мирослава Здравковића, у фирмама у којој је власник једини запослени – просечан промет је 
пет пута већи. 

На њих се у 2012. години водило 18,3 одсто кумулираних губитака укупне привреде и 13,5 
процената нето губитка, али су у 2012, у односу на претходну, готово удвостручиле капитал. 
Располажу са 10 одсто укупног капитала српске привреде, у 2011. години 7,6. С друге стране, на 
ова друштва се односи тек 1,3 одсто пословних прихода и 2,9 одсто нето добитка укупне 
привреде. 

Од 107.363 привредна друштва, колико је пословало у прошлој години, финансијске извештаје 
АПР-у поднело је 92.157. Са добитком је пословало 53.396, за 5,9 одсто мање него у претходној 
години. Нето губитак повећан је за четвртину и исказало га је 31.498 друштава, а укупан 
финансијски губитак већи је за 77,5 одсто. 
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– Целокупна привреда свела се на 38.000 здравих предузећа која треба да носе терет 
финансирања целокупног друштва – указује Милан Кнежевић, потпредседник асоцијације 
малих и средњих предузећа и предузетника. – Трагичном епилогу драме привреде Србије 
присуствоваћемо у скорој будућности. Наставља се раст ризика пословања због повећања 
расхода за камате. Уколико привреди не пође за руком, а неће, да се раздужује из текућег 
пословања, у потпуни суноврат и ликвидацију отићи ће у наредне две године половина 
садашњих привредних друштава. 

Због тога Кнежевић од економских власти очекује да се коначно позабаве и фирмама ,,ташна-
машна”, носиоцима нелојалне конкуренције предузећима и сејачима хаоса у привредном 
простору Србије. 

Александар Микавица 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Za-Juzni-tok-hitno-potrebno-5_000-radnika.sr.html 

За „Јужни ток” хитно потребно 5.000 
радника 

До почетка градње гасовода остало мање од два месеца, а Србија као инвеститор тражи искусне 

мајсторе, а ако их не буде довољно – долазе и Руси 

Тек што су се стишали аплаузи за заједничко српско-руско заваривање прве цеви на траси 
гасовода „Јужног тока” 24. новембра, чиме је стављена тачка на спекулације хоће ли наша 
земља добити још један правац снабдевања гасом, пред Србијом се нашао прави проблем – ко 
ће да завари и постави 400.000 тона цеви кроз нашу земљу у дужини од око 421 километар. До 
почетка тог великог посла, без камера и високих званица, остало је нешто мање од два месеца. 
Отуда и питање – има ли Србија тих мајстора и фирми спремних и способних за тако велики и 
технолошки изазован посао? 

Законска и остала регулатива овог пута „Србијагасу”, који учествује у целом пројекту није 
препрека, јер је уговор с Русима направљен тако да се упосли што више домаће индустрије и 
оперативе. Уз најбољу вољу, колико је то заиста реално? 

Питање квалификоване радне снаге у Србији поставио је пре неколико дана и немачки 
амбасадор Хајнц Вилхелг који је рекао да немачке компаније не могу да нађу квалификоване 
раднике. 

Упитан да ли Србија има довољно квалификованих радника, као и да ли је фирма за градњу 
гасовода „Јужни ток Србија” „кратка с временом”, будући да би радови код Зајечара, где 
гасовод улази у Србију, требало да крену за мање од два месеца, Душан Бајатовић, генерални 
директор „Србијагаса” тврди да времена има довољно. 

– Када су у питању радници тешко је рећи колико ће моћи да се ангажује домаће грађевинске 
оперативе. Како би у што већој мери упослили домаћу индустрију размишља се да се фирме 
уједине и тако ангажују што више наших радника, каже Бајатовић. 

Он је свестан да је све што је ваљало од занатлија и квалификованих радника одавно отишло из 
Србије, па је право питање како вратити тај квалификовани кадар и рећи им „требате нам за 
две године док не завршимо ’Јужни ток’, а онда се вратите одакле сте дошли”. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Za-Juzni-tok-hitno-potrebno-5_000-radnika.sr.html
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Највећи проблем је у технолошкој застарелости које нисмо ни свесни, каже он и додаје да то 
није случај када су у питању инжењери, машинци, односно високообразован кадар који ради на 
пројектовању. 

– То што Србија нема квалитетних мајстора последица је вишегодишњег уништавања домаће 
индустрије. Сада је дошао тренутак да се суочимо са истином и да ангажујемо сваког ко зна да 
ради те послове, истиче Бајатовић и додаје да се тренутно сви баве такозваном логистиком и 
обезбеђењем банкарских гаранција. 

– Највећи проблем биће с вариоцима пошто на заваривању ових цеви не може бити ангажован 
неко ко ради у ауто лимарској радњи, већ радник који уме да користи и примењује технологију 
најсавременијег заваривања, будући да је у међувремену све аутоматизовано, каже први човек 
„Србијагаса”. 

Србија, каже он, може да рачуна на своје раднике, копаче и оне који ће одвозити земљу. 
Камиона има довољно, али не и багера и булдожера, па се озбиљно размишља – да ли опрему 
куповати или је позајмити, будући да је врло скупа, а да се вероватно више неће користити за 
исте или сличне послове. 

Проблем је такође и са цевополагачима, с обзиром на величине цеви, па с тунелима који треба 
да се копају подно Дунава, каже Бајатовић и додаје да је „Јарослав Черни” – Институт за 
водопривреду једна од сигурних фирми која ће бити укључена у цело посао, јер имају врхунске 
стручњаке за овај посао, али штета је што нема таквих више. 

Додатни проблем по њему, није само у оскудици квалификованих радника и фирми извођача, 
већ у инсистирању банака да за кредите и гаранције могу да конкуришу само лиценциране 
куће. 

На изградњи деонице тог транснационалног гасовода кроз Србију, дугој 421 километар, према 
досадашњим проценама, у првој фази рада биће директно запослено пет хиљада, а посредно и 
свих 100.000 радника из наших грађевинских компанија, произвођача опреме и услужних 
предузећа. Судећи по свему томе постоји реална бојазан да нам „понестане” известан број 
радника, нарочито специјализованих струка и заната. 

На питање да ли то значи да ћемо ипак морати да „увозимо” раднике из Русије, Бајатовић каже, 
да они нуде помоћ и да ће сигурно део оперативе бити „Гаспромов”, будући да имају богата 
искуства, јер су градили „Северни ток”. 

– Реч је о жестоким условима рада. Све што се завари мора одмах да се и положи у земљу. 
Таква је технологија. Расписаћемо тендер за све послове и изабрати најбоље понуђаче, 
закључује Бајатовић. 

Ј. Петровић-Стојановић 
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ljajic_trziste_srbije_ima_najveci_potencijal.4.html?news_id=272210 

Регионална БизЛајф конференција о развоју тржишта робе широке потрошње 

Љајић: Тржиште Србије има највећи 
потенцијал 

АУТОР: И. НИКОЛЕТИЋ 

Београд - Трговачке марже у Србији су највеће у региону, чак пет до десет пута веће, зависно од 

земље са којом се пореди. Оне су 2011. износиле 19,7 одсто, док су у прошлој години биле 21,9 

одсто, а главни узрок што су највише међу земљама региона је недостатак конкуренције. Ипак, 

без обзира на неразвијеност нашег тржишта, његова данашња вредност је 70,6 милијарди 

долара, а процењује се да ће 2016. износити 105 милијарди или око 50 одсто. 
Ако то упоредите са очекиваним растом у Хрватској од 15,5 одсто, или у Словенији. где је испод 
10 одсто, закључак је да тржиште Србије нема конкуренцију у региону - изјавио је јуче 
министар спољне и унутрашње трговине Расим Љајић на Регионалној конференцији о развоју 
тржишта робе широке потрошње и нагласио да је улога државе да сачини законску регулативу 
која ће ићи у правцу даље либерализације и стварања доброг пословног амбијента. 

У том контексту поменуо је измењен закон о трговини као и електронској трговини, о заштити 
конкуренције, до краја године најавио је доношење новог закона о заштити потрошача, 
почетком наредне године о оглашавању и о робним берзама који је у процесу јавне расправе, 
чиме ће према његовим речима, бити заокружен законски оквир у области трговине. Љајић је 
истакао да је трговина област која се драматично мења и захвата све учеснике на тржишту, и да 
је општи тренд пораст доминантног утицаја великих трговинских ланаца, док се удео малих 
радњи смањује. 

- У Србији смо 2003. имали 72 одсто учешћа малих радњи на тржишту, док је 2011. њихово 
учешће смањено на 53 одсто, а слично је и у другим земљама региона. Свуда постоји значајан 
пад промета у малим радњама, а код нас он износи 8,3 одсто - навео је Љајић и нагласио да 
Србија нема дисконтни ланац који би могао да пласира домаћу робу у регион, док је учешће 
трговинских ланаца у развијеним земљама 50 до 80 одсто. 

Учесници панела закључили су да је једини начин да се пословање домаћих произвођача, 
трговаца и дистрибутера заштити од глобалних трговинских ланаца регионално удруживање и 
заједнички наступ на тржишту региона, које треба да обезбеди већу брзину у освајању 
тржишта. Такође, промењене навике потрошача диктирају нове стратегије за ојачавање 
домаћих брендова, одабир правог сегмента развоја, већу ефикасност и улогу технологије у 
везивању купца за бренд. Као проблем истакнуто је то што држава нема јасну стратегију 
привредног развоја, као ни које су стратешке области иза којих може да стане, али и да Србија 
нема адекватну стандардизацију. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/ljajic_trziste_srbije_ima_najveci_potencijal.4.html?news_id=272210
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На 4. Регионалној БизЛајф конференцији, учествовали су и представници министарстава и 
амбасада Републике Српске, Словеније, Македоније, Хрватске и БиХ, као и произвођачи и 
дистрибутери из тих земаља. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bez_fabrika_nema_zdrave_privrede.4.html?news_id=272209 

Научно-стручни скуп у Крагујевцу посвећен индустријском развоју 

Без фабрика нема здраве привреде 

АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - У последњих десет година вођена је катастрофална економска политика и 

приватизација. Везали смо се за неке шарене лаже, за промашену политику подстицаја и 

субвенција, вучења за рукав страних инвеститора, као да смо неспособни и да ништа не знамо. 

Страни инвеститори јесу страшно важни, али морамо да променимо основе економске 

политике и створимо простор за напредак домаће привреде и нова запошљавања - рекао је јуче 

на конференцији посвећеној покретању домаће индустрије, „Национална технолошка 

платформа Србије - 160 година индустрије и фабрике за будућност Србије“. 
 

Он је нагласио да ће држава да помогне предузећима у реструктурирању, али да ће она прво 
морати да се очисте од дугова, потом кредитима поставе на здраве ноге, како би се преко нових 
инвеститора подстакао њихов раст. 

Научно-стручни скуп који је одржан на крагујевачком Универзитету, отворио је председник 
Србије Томислав Николић, који је оценио да будућност српске индустрије лежи у технолошком 
развоју и извозу базираном на одбрамбеној индустрији. Истакао је да је државна компанија 
Југоимпорт СДПР у последњих десет година у области војне индустрије уговорила извозне 
послове вредне 1,8 милијарди долара. Подсетивши да су у Крагујевцу давне 1853. успешно 
изливене прве топовске цеви, Николић је рекао да је војна индустрија од тада носилац развоја 
државе и водећа грана српске привреде. Одбрамбена индустрија је, према његовим речима са 
наруџбинама и закљученим уговорима који обезбеђују извоз од 250 милиона долара годишње, 
тренутно највећи извозни потенцијал. Да би била још успешнија, недостају јој средства, 
савремена опрема, нови управљачки однос према ресурсима и некадашњи „заборављени однос 
према раду“. 

Председник Академије инжењерских наука Србије, проф. др Бранко Ковачевић, оценио је јуче 
да је стање српске индустрије - катастрофално. „Имамо три пута мање радника у индустрији 
него уочи распада земље, 1990, старосна структура је катастрофална... Зато сви заједно морамо 
да пробамо да нешто урадимо са индустријом, без које нема здраве привреде и економије“, 
казао је Ковачевић, констатујући да је последњи тренутак да се тргнемо и почнемо да 
развијамо и подижемо индустрију. 

Заједнички именитељ уводних излагања на јучерашњем скупу јесте став да је 
деиндустријализација Србије почела пре 12 година, када су говорили да нам не треба 
индустрија, да ћемо живети од иностраних банака и услуга. Показало се да је то погубан 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bez_fabrika_nema_zdrave_privrede.4.html?news_id=272209
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концепт, закључили су учесници уз наду да ће јучерашњи скуп представљати нови почетак за 
Србију и њену индустрију, без које нема здраве привреде и економије. 

Николић: Динкић одговоран за аферу „виногради“ 
Афера „Вршачки виногради“ измишљена је како би пропао мој пут у Кину а за то је одговоран 
бивши министар привреде и финансија Млађан Динкић - рекао је јуче председник Србије 
Томислав Николић. Проблем је, према његовим речима, ипак некако регулисан а решавање 
одложено за касније. Подсетимо, Динкић је прошле недеље изјавио да су притисак да се са 
кинеском компанијом „Гуан нан“ потпише уговор о продаји „Вршачких винограда“ вршили 
саветници из кабинета председника пред његов пут у Кину. Динкић је медијима проследио и 
копије мејлова, али је нагласио и да његово министарство тада није подлегло притисцима. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/rovovska-borba-protiv-zakona-o-radu 

Рововска борба против Закона о раду 

За Савез самосталних синдиката Србије (СССС) неприхватљиве су радикалне 
измене Закона о раду које тражи Саша Радуловић, 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. 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 министар који очито води привреду Србије - не могу да 
кажем у пропаст, јер је већ у пропасти, али он сада изгледа хоће 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 Министарства привреде које је за радикалне измене тог закона. 

  

Радуловић: Синдикати да помогну 
Министар привреда Саша Радуловић изјавио је данас да синдикати, заједно са Министарством, 
имају кључну улогу у утицају на директоре предузећа у реструктурирању да се "уозбиље" и 
заврше поступак пописа и процене вредности имовине и обавеза, као и у тражењу новог 
руководства ако актуелно није дорасло задатку.  

"Саопштено је свима да, док се не постави чисто стање, нема никаквог смисла давати даље 
паре. Мислим да око ових ствари нема неког неслагања, тако да ми није још најјасније у чему 
су главне замерке синдиката, јер после сваког састанка када разговарамо о конкретним 
стварима нема несагласности", нагласио је министар привреде. 
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