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Занатлијама зајам без враћања
5B

Аутор: С. БУЛАТОВИЋ
Нови програм државе за подстицај занатства и предузетништва. Фонд од 100
милиона динара за бесповратну помоћ
ЗАНАТЛИЈЕ и мала предузећа у Србији од априла ће моћи да рачунају на финансијску помоћ
државе. Министарство финансија и привреде је формирало фонд од 100 милиона динара за
бесповратну помоћ власницима занатских радњи и малих фирми који реше да улажу у опрему
и алат. Држава ће дотирати четвртину инвестиције, највише до 25.000 евра, сам предузетник
ће морати да обезбеди пет одсто средстава, а остатак ће моћи да позајми од банке уз ручну
залогу.
Ово је договорено у среду на састанку министра финансија и привреде Млађана Динкића са
предузетницима. Осмишљено је још пет мера на којима ће се радити како би се побољшали
услови пословања овог сектора привреде.
- Уколико буде већа тражња, обезбедићемо још средстава за Фонд - рекао је министар Динкић. Помоћи ћемо у релаксацији услова рефинансирања постојећих субвенционисања кредита код
комерцијалних банака као и кредита Фонда за развој. Неки краткорочни кредити треба да
постану дугорочни. Направићемо дугорочну стратегију извоза и супституцију увоза.
Направићемо анализу шта се најавише увози, а шта можемо сами да производимо.
Олакшаћемо услове за плаћање паушалног пореза. Овог пролећа ћемо цензус за плаћање
паушалног пореза са три повећати на шест милиона динара.
Занатлије су се министру пожалиле на проблем нелојалне конкуренције. Програм сузбијања
"црног" тржишта треба да осмисли директор Пореске управе Иван Симич. До краја ове године
ће се донети и закон о занатству. Из угла предузетника најважније је да се најављене мере и
примене.
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- Најважније да се мере примене као што су и замишљене - каже Љиљана Станојевић, власник
предузећа "Станојевић". - Начин пореске политике је добро замишљен. Оно што ме интересује
је наплата старих потраживања. Ја годинама имам судске пресуде, али не могу да наплатим
потраживање. Са банкама је проблем што су ригидне и имају високе камате.

Динкић: Сменити све који статирају
6B

Аутор: Предраг ВАСИЉЕВИЋ

Министар финансија и економије о изборима, реконструкцији, кадровским
променама у влади, стандарду. Реконструкција боља од ванредних избора, јасно је
да се сви министри нису уклопили
СПРЕМАН је Млађан Динкић да већ овог месеца започне озбиљне разговоре са коалиционим
партнерима за реконструкцију Владе. Истовремено, министар економије и финансија и лидер
Уједињених региона Србије не мења своју прогнозу, коју нам је дао пре два месеца, да су шансе
за ванредне парламентарне изборе током 2013. године мање од један одсто.
У разговору за ”Новости”, Динкић каже да је реконструкција Владе у овом тренутку много
боље, одговорније и реалније решење од ванредних избора.
- Сасвим је сигурно да се нису сви министри уклопили у рад нове владе. Неки једноставно не
успевају да прате темпо који нам намеће тешко време. Постоји несразмера у учинку појединаца
у укупном раду Владе. Једни вуку максимално, а други у односу на њих статирају. Боље је да се
реконструкција обави на почетку мандата, него кад то буде касно. УРС је апсолутно спреман за
разговоре на ту тему.
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* Јесте ли спремни и да преиспитате рад чланова Владе из ваше странке и да их
евентуално замените?
- Прошлог месеца, председништво УРС детаљно је анализирало рад свих наших функционера,
па и министара. Чињеница је да увек може боље у сваком ресору, па и у мом. Задовољан сам
резултатима које су у својим областима постигли потпредседница Владе Сузана Грубјешић и
министарка Верица Калановић. УРС сматра да можемо да разговарамо о свему, па и о раду и
учинку било ког министра.
* Александар Вучић, ипак, не искључује ни изборе као алтернативу
реконструкцији?
- Реконструкција је много изгледније решење. Избори су увек последња опција. Они не
доприносе стабилности привреде, а ни амбијенту за инвестиције, што нам је сада
најпотребније. Наравно, УРС не би затекла ни одлука о изборима и били бисмо спремни на
њих. Сматрамо да би било добро да имамо ванредне изборе у Београду и у Војводини.
ПЕТРОВИЋ ПРИХВАТИО НАШ ПРОГРАМ * ПОШТО више не сарађујете са ДС, колико је
реално будуће партнерство са Душаном Петровићем, који такође промовише политику
регионализације?
- Нисам очекивао такву искључивост Драгана Ђиласа према УРС, али то је његова ствар. Не
осврћемо се на Ђиласове ставове јер не верујемо да ће он бити још дуго на челу ДС. Са друге
стране, идеја коју промовише Петровић је сјајна, поготово што је наша. Жао нам је што се
Петровић ње није раније сетио. УРС је покренуо децентрализацију, УРС је спроводи у пракси,
стварамо једнаке шансе за све регионе. За нас су децентрализација и регионализација животна,
а не маркетиншка ствар.
* Хоће ли се остварити ваше најаве да ће ово бити година за оздрављење
привреде?
- Тешка је ова година за привреду. Не развијају се сви равномерно. Аутомобилска индустрија је
повукла, и они имају раст од четири одсто. ”Фијат” размишља и о увођењу треће смене у
Крагујевцу, што подразумева запошљавање више стотина нових радника. Али грађевинарство
је још у тоталном колапсу. Треба учинити све да се промене прописи о планирању и изградњи.
* Које мере планирате да би се осетио привредни раст већ до 2014. године?
- Завршавамо акциони план реиндустријализације Србије и о њему ћемо разговарати са
великим и малим привредницима. Стари методи не дају резултате у условима светске
економске кризе. Морамо озбиљно да оснажимо индустрију информационих технологија. Циљ
је и значајно повећање улагања у пољопривреду, системе за наводњавање, као и улагање у
безбедност хране и њен квалитет. Припрема се програм за улагање више од 70 милиона евра у
десетак фабрика одбрамбене индустрије да би се повећао извоз.
* Шта је суштина новог плана за помоћ малим привредницима?
- Програм подршке малим и средњим предузећима подразумева да држава обезбеди
бесповратна средства до 25 одсто инвестиције, односно до 25.000 евра, уз учешће предузећа и
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занатлија од пет одсто, док би остатак дале банке, и то без средстава обезбеђења, само уз ручну
залогу. За овај програм обезбеђено је већ 100 милиона динара, а уколико буде велика тражња,
повећаћемо средства.
* Очекујете ли ускоро долазак неких звучних страних компанија?
- Очекујем. ”Бош” завршава своју прву фабрику овог лета, а неки размишљају о томе да
прошире капацитете, као и ”Мишелин”, ”Континентал”. Имамо перманентан притисак
компанија из аутомобилске индустрије. Очекујем један одличан уговор који ће да омогући
посао за око 2.000 радника и инжењера из аутомобилске индустрије. Ради се о инвестицији
велике мултинационалне компаније из Хонгконга, а највеће су шансе да дођу у Ниш.
* Када ће договорени послови са Емиратима почети да се реализују?
- Парламент би већ следеће недеље требало да ратификује међудржавни споразум са
Емиратима. После тога, можемо да потпишемо финални уговор са компанијом ”Ал Дахра”, и
циљ је да то учинимо до краја марта. Радује ме што је менаџмент ”Етихада” позвао
представнике ”Јата” на преговоре о стратешком партнерству у Абу Дабију крајем марта.
Учествоваћу у тим разговорима, а партнерство би било трајно решење за нашу авио-компанију.
Интензивирају се разговори и са ”Мубадалом” око ”Јат технике” и могућности за отварање
компаније чипова у Србији.
* Да ли је цела Влада стала иза такозваног плана Б за Железару Смедерево, који се
у јавности перципира као ”Динкићев план”?

- Како год да се перципира, план да покренемо Железару је изнуђен. Разговарао сам са
државним врхом и добио сагласност да га спроведемо. Алтернатива је била уручивање отказа
за 5.300 запослених и брисање будућности за читав један град - Смедерево. То је било најгоре
решење. Не смемо да дозволимо да се цео један град угаси. Најбоља опција је проналажење
стратешког партнера и ми ћемо учинити све да их привучемо.
* Колика ће бити штета од покретања Железаре?
- Морамо за рачун будућности да истрпимо привремене губитке, али да не угасимо индустрију
и град. Наша процена је да ће губици бити 20 милиона евра годишње, али то је циклична
производња и са јефтинијим сировинама бисмо били на нули или бисмо, чак, и зарађивали.
Улагањем у производњу, покренућемо и пратеће делатности у читавој Србији. Железара утиче
са пет процената у целокупној индустријској производњи државе. Очекујем да Влада стане иза
овог изнуђеног плана.
* Колико је реално да раст извоза достигне 25 одсто, што је била пројекција на
почетку године?
- Све иде како смо планирали. Основ за оптимистичну прогнозу био је извоз ”Фијатових”
аутомобила, а то иде добро. Уколико извезу за 1,5 милијарди евра, што је потпуно извесно,
достићи ћемо овогодишња очекивања.
5

* Хоће ли се смањити стопа незапослености?
- Примарни циљ нам је да ове године зауставимо тренд раста незапослености. Очекујем да од
наредне године почнемо и да је смањујемо.
* Очекујете ли да Србија потпише нови аранжман са ММФ?
- Тражили смо да разговори буду у мају да видимо како стојимо са приходима, индустријском
производњом, извозом и осталим параметрима. Да видимо и колико су сви у Влади и спремни
и у могућности да изврше све реформе које ММФ очекује. Сигурно је да више не долази у обзир
ограничавање плата и пензија. Не можемо тражити да се за излазак из кризе грађани Србије
жртвују до краја живота.
* ОЧЕКУЈЕТЕ ли да Србија добије датум за почетак преговора са ЕУ, с обзиром на
тешке преговоре са Приштином?
- Наши преговарачи су учинили све и никога не бих кривио ако не добијемо датум. Та одлука
не зависи само од Србије. Европа треба да покаже да ли јој је стало да подржи Београд, који
има креативна и компромисна решења, или Албанце, који су препрека договору. Српска страна
је показала колико нам је стало до тога да наставимо придруживање. Сад ћемо видети колико
је Европи стало до тога да ми будемо у ЕУ.

Трактори за Индију
7B

Аутор: Љ. Т.
Нови посао за фабрику пољопривредне механизације из Бољевца. Уговор вредан
80 милиона евра годишње
МЕНАЏМЕНТ фабрике пољопривредне механизације "Агромеханика" из Бољевца, склопио је
са индијском фирмом "Соналика" уговор о производњи трактора, вредан 80 милиона евра
годишње. Ово је, за "Новости", потврдио Бранислав Рајић, генерални директор
"Агромеханике".
- Имали смо доста понуда за сарадњу, али смо се одлучили да уговор склопимо са "Соналиком",
једном од највећих светских фирми за производњу трактора, коју је пројектовао француски
гигант "Рено" - објашњава Рајић. - Ове године, у нашој фабрици само ћемо склапати тракторе.
Након три године, половину производње за те пољопривредне машине правићемо у Бољевцу,
док ћемо остатак увозити из Индије.
Рајић подвлачи да ће до краја године бити склопљено 100, наредне 500, а 2015. у Бољевцу ће се
производити 1.000 трактора, снаге између 20 и 95 коњских снага, са једном или дуплом вучом.
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- План је да већ 2016. године у Бољевцу производимо до 4.000 трактора, чиме ћемо достићи
годишњу продукцију вредну 80 милиона евра - истиче Рајић. - Међутим, са почетком
производње трактора у Бољевцу, посла ће бити и за крагујевачи "21. октобар", "Прву
петолетку", из Трстеника, крушевачки "Трајал"...
Бољевачка фабрика, у којој је упослено више од 220 радника, приватизована је 2007. године, а
нови власници су до сада, у осавремењивање производње, инвестирали 3,2 милиона евра. Са
почетком производње трактора, биће неопходно уложити још најмање три милиона евра.

Француска: Сукоб радника "Гоодyеар-а" и полиције
8B

Аутор: Танјуг
Више стотина радника „Гудјира“ запалило гуме испред седишта те фирме у
Француској, а затим се сукобило са полицијом. У току преговори синдиката и
власника
Запаливши сам плод свог рада, више стотина радника "Гудјира" (Гоодyеар) се у четвртак
сукобило са полицијом испред француског седишта тог произвођача гума, пренео је АП.
То је био последњи покушај радника да сачувају својих 1.200 радних места.
Унутра, представници синдиката су се састали с управом.
"Гудјир" покушава да реорганизује или затвори своју фабрику у северној Француској пет
година, наводећи да је прескупо правити гуме тамо.
Намера је да се производња пресели у Кину где би гуме могле да се производе по нижој цени и
где би се било ближе тржиштима у експанзији.
Протести радника, као и забринутост владе су задржали затварање фабрике.
"Гудјир" је лане створио 183 милиона долара, што је пад за више од 40 одсто у односу на годину
дана раније.

7

До краја 2013. још 800 радника
0B

Аутор: З. Радовановић
Крагујевац - Градоначелник Крагујевца Верољуб Стевановић изјавио је да компанија Фијат
аутомобили Србија ускоро уводи и трећу радну смену.
Како наш лист сазнаје, у производним погонима ФАС-а петодневна радна седмица, са
осмочасовним радним временом у три дневне смене, поново ће бити уведена током наредног
месеца, највероватније 8. априла. Због новог начина организовања рада и повећаног обима
производње, у ФАС-у ће уз постојећих 2.600 запослених, до краја године, посао добити још 800
нових радника.
Подсетимо да је у ФАС-а, од пролећа прошле године, када је почела пробна производња модела
„фијат 500Л“, организована четвородневна радна недеља, са десеточасовним радним временом
у две смене. Тај модел својевремено је успешно примењен у јапанским компанијама, а доцније
и у појединим европским фабрикама аутомобила. У ФАС-у је, међутим, већина радника тешко
прихватила десеточасовно радно време у једној смени, те је још крајем прошле године, у
преговорима фабричког Синдиката са менаџментом компаније, постигнут договор да ће, кад се
за то буду стекли услови, уз увођење треће смене и тај режим бити промењен. Према уговору
између Републике Србије и Фијата било је предвиђено да у тој фабрици ради укупно 2.433
радника.

Трудноћа као разлог за дискриминацију
1B

Аутор: Вишња Аранђеловић

Трудница из Београда не добија плату од послодавца који не плаћа ни обавезне
доприносе за њу. – Подршка државе наталитету само декларативна
Београђанки Сузани Радивојевић у 36 години насмешила се срећа када је сазнала да ће постати
мајка, али радост су убрзо заменили проблеми, настали када је њен послодавац сазнао да ова
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радница одлази на трудничко боловање. Зато је, према речима Сузане Радивојевић, учинио све
како би се уместо трудничког боловања будућа мајка одлучила за отказ.
– Први проблем се јавио око здравствене књижице. Због тога што девет месеци није плаћао
доприносе радницима, нисам могла да је оверим. Како се испоставило да сам у другом стању са
неовереном књижицом лекари су ми обавили неопходне прегледе, али сам сваки лек морала да
платим. Као одговор на моје молбе добила сам савет да „ређе одлазим код лекара” – прича
Сузана Радивојевић за „Политику”.
Помоћ је потражила од Инспектората за рад, 25. децембра, а маркицу здравственог осигурања
добила је тек 15. фебруара.
– Оверена је само за три месеца, тако да ћу до порођаја истим послом морати да одлазим код
газде још два пута. То није нимало пријатно, будући да је почео да ми прети, распитује се на
којој адреси живим, а колеге су ми пренеле и да је исцепао дознаке које сам однела – каже
Радивојевићева.
Од 6. децембра 2012. године није добила ни динар од пекаре у којој ради већ четири године. И
тим поводом, како каже, писала је Инспекторату за рад. Међутим, инспектори тврде да се
тужба односила само на здравствену књижицу.
– То није истина. Писала сам им о оба проблема, али су они реаговали само у случају
здравствене књижице – изричита је Сузана Радивојевић.
У одговорима које је у писаној изјави за наш лист навео директор Инспектората за рад
Драгољуб Пеурача, а због тврдње да јој нису исплаћене накнаде за трудничко боловање и да је
изложена свакодневним претњама, инспекција рада ће поновода покуца на врата пекаре.
Обећано је и да ће „предузети законом прописане мере у складу са утврђеним чињеничним
стањем”.
Иако смо покушали да чујемо другу страну, Јован Ивић, власник пекаре „Брамили” у Земуну,
није желео да одговори на наше позиве.
Случај Сузане Радивојевић само је један од многих у којима су труднице изложене
дискриминацији. Да су проблеми трудница све бројнији говоре и подаци повереника за
заштиту равноправности. Наиме, у току 2012. на његовуадресу стигло је 20 притужби које су се
односиле на трудничко, односно породиљско боловање и радноправни статус жена, а само у
прва два месеца 2013. пристигло је више од десет притужби.
Како за „Политику” каже Косана Бекер, помоћница поверенице, у једном случају је покренута
стратешка парница, а у другом прекршајна пријава против послодавца. За сада, ниједан од ова
два поступка пред судом није окончан.
– За помоћнам се обраћају две категорије будућих мајки: оне које раде по уговорима на
одређено време и стално запослене. У случају прве групе послодавац се скрива иза закона, па
радни однос са трудницом или породиљом прекида по истеку уговора. Како на тај начин не
крше Закон о раду, ми се трудимо да утврдимо зашто су и колико дуго радиле у тој фирми на
одређено време, да ли је по раскидању уговора на њихово место примљен неко други... Дакле,
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настојимо да докажемо да је посредно реч о дискриминацији – објашњава за „Политику”
Косана Бекер.
Друге жене сеобраћају због отказа или деградације која их дочека по повратку са породиљског
одсуства.
– Управо водимо парницу против једне банке која је радницу, када се вратила на посао, са
шефовског преместила два места ниже – појашњава наша саговорница.
Душан Милисављевић, председник Одбора за породицу и здравље Народне скупштине, каже
да се држава декларативно залаже за повећање наталитета, али треба спровести закон у
пракси.
– Трудноћа је постала разлог за дискриминацију, а држава треба да учини све како би друго
стање било погодност да пронађу посао – сматра Милисављевић.
Помоћ државе као „декларативну” оцењује и Ивица Цветановић, председник Конфедерације
слободних синдиката, а промене на боље не види без промене Закона о раду.
– Сматрамо да је неопходно да се драстично повећају казне за послодавце који отпусте
труднице, као и да се уведе одредба према којој радница не може да буде технолошки вишак
док дете не напуни две године. Такође, морамо да заштитимо оне труднице које немају стално
запослење – упозорава Цветановић.
Измене закона за бољи положај трудница
Побољшање положаја трудница које раде на одређено време предвиђено је изменама и
допунама Закона о раду, казао је за „Политику” Зоран Мартиновић, државни секретар у
Министарству рада и социјалне политике.
– То је и највећи проблем, јер по истеку уговора њима престаје радни однос и не могу да
остваре она права која добијају труднице са сталним запослењем. Постоји идеја да се
послодавцу рефундира износ који је дао за плату труднице. Наравно, да ли ће ово и заживети
зависи од тога колики би то терет био за државу, односно за њен буџет – појашњава
Мартиновић.
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Словаци враћају „Југоремедију” у живот
2B

Аутор: Ж. Балабан

Фармацеутска компанија “Имуна” из Словачке изразила је спремност да закупи
погоне зрењанинске Фабрике лекова “Југоремедија” у стечају и обнови
производњу.

Председник Скупштине поверилаца “Југоремедије” Бранислав Маркуш потврдио је да су на
јавни позив за наставак производње у закупљеним погонима стигле две понуде, од којих само
“Имуна” испуњава прописане услове, односно ГМП стандарде. Другу понуду упутио је “Блу
роуз фонд” који, по речима Маркуша, није имао одговарајуће папире, па је на предлог
стечајног управника Радована Савића та понуда оцењена као непотпуна.
- Заједнички је закључак да је у овом тренутку најважније да “Југоремедија” проради, јер је
покренути фармацеутску фабрику данас најскупљи посао. За то ће највероватније требати три
месеца. Остало је да стечајни управник, заједно са стечајним судијом Миланом Пајташевим,
припреми уговор о закупу и да онда Одбор поверилаца да “зелено светло” – казао је Маркуш.
Закупцу из Словачке предстоји озбиљан посао. Прво се у зрењанинској фармацеутској кући
мора успоставити систем пијаће воде, а затим и припремити опрема како би били добијени
неопходни сертификати који су изгубљени прекидом производње. Потребно је, наравно, и
обновити лиценце за лекове. То захтева, не само време, него и значајна новчана средства. Али,
“Имуна” је, према ономе што пише у понуди, спремна на све то и заинтересована је за рад свих
погона, што значи и ангажовање већег броја радника који су, након отварања стечаја, добили
отказе.
Решењем Привредног суда у Зрењанину стечајни поступак у “Југоремедији” отворен је 27.
децембра 2012. године. Захтев за отварање стечаја поднела је “Хипо алпе адрија банка” са којом
је зрењанинска фабрика крајем априла прошле године склопила уговор о реструктуирању
кредита и која потражује око 1,6 милиона евра. На фебруарском рочишту “Југоремедија” је
избегла банкрот, а стечајни управник је проценио да, и поред тога што су обавезе фабрике веће
у односу на вредност њене имовине, има услова и могућности да се стечајни поступак настави
подношењем плана реорганизације.
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Путаре на друму чека 10.000 отказа
3B

Аутор: Р. Даутовић

Путари Србије најавили су да ће као извођачи радова на одржавању путева колективно одбити
одговорност за стање безбедности саобраћаја, која је прописана законом о јавним путевима,
уколико Влада Србије не обезбеди додатни новац за одржавање саобраћајница.
Како је за наш лист изјавила председница Самосталног синдиката путара Соња Вукановић,
девет милијарди динара, с колико ове године располажу, није довољно ни да се закрпе све
рупе, нити да се запосле сви капацитети, па прети отпуштање чак 10.000 путара! За адекватно
одржавање путне мреже неопходне су 42 милијарде динара!
Уколико се настави овакво стање, путари упозоравају да ће доћи до потпуног урушавања мреже
државних саобраћајница. Стручне анализе показују да је између 70 и 80 одсто путева већ у
лошем стању, што захтева више од пуког одржавања. Примера ради, 2006. године је за
одржавање путева потрошено више од 277 милиона евра, а та сума се наредних година
драстично смањивала, па је тако лане за одржавање било издвојено нешто више од 140
милиона евра, док је за ову годину, прерачунато у евре, планирано тек 84,8 милиона!
Проф. др Александар Цветановић каже да је у најнеразвијенијим земљама на свету до 35 одсто
путне мреже у лошем стању, па се поставља питање у коју категорију земаља спадамо ми с 80
одсто лоших путева. Он каже да када су путеви у таквом стању, онда је неминовна
рехабилитација и реконструкција које коштају од 70.000 до 150.000 евра по километру за пут с
две коловозне траке. С постојећим системом финансирања, који сваке године обезбеђује све
мање новца у односу на све лошије путеве, путна мрежа Србије, вредна око пет милијарди евра,
из дана у дан рапидно губи на вредности.
- Новац којим располажу „Путеви” у овој години није довољан да испунимо ни
најелементарније обавезе, као што су постављање саобраћајне сигнализације, одводњавање,
крпљење рупа, чиме ће бити директно угрожена безбедност саобраћаја - наводи се у писму
путара. - Трошкови одржавања увећаваће се геометријском прогресијом у наредном периоду,
ако се неопходна средства не обезбеде.
Представници путарских фирми решење виде у повећању путарине и износа који се из акцизе
на гориво издваја за путеве. Како кажу, из акцизе се сада, кроз субвенције за путеве, издваја
свега три одсто. Могуће је и реално обезбедити неопходне 42 милијарде динара ако се из
акцизе издвоји 25 одсто, што је само 8,5 одсто малопродајне цене горива. У земљама у
окружењу и Европи за одржавање путева се издваја од 18 до чак 60 одсто из цене горива.
Такође, цена путарине се није мењала у последњих пет година и са повећањем од 20 одсто
обезбедила би се додатна средства, која би се вратила у путеве. Међутим, ни овогодишња
иницијатива за повећање путарине није прихваћена у ресорном министарству.
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Ђелић: ДС за "синдикалну столицу" у парламенту
4B

Аутор: Танјуг
Руководилац Центра ресорних одбора Демократске странке (ДС) Божидар Ђелић представио је
данас Председништву Конфедерације слободних синдиката план ДС-а за излазак Србије из
економске кризе, који између осталог предвиђа учешће репрезентативних синдиката у раду
Народне скупштине.
- Тражићемо такозвану синдикалну столицу у парламенту, где ће репрезентативни синдикати
моћи да предлажу амандмане на предлоге законских решења - рекао је Ђелић на расправи о
предлогу плана.
ДС се залаже за јачање улоге синдиката, прелазак на гранско преговарање, покретање
локалних социјално-економских савета, рекао је Ђелић и навео да ће та странка предложити
нови закон о раду.
- Према нашим информацијама актуелна влада припрема измене закона о раду којим би било
сужено право на штрајк- рекао је Ђелић и навео да ће ДС бити против тога.
Он сматра да владајућа коалиција нема капацитет да изведе државу из кризе, јер, како каже,
нема слуха за оно сто се дешава по дубини - све већу незапосленост.
План ДС-а почива на начелу привржености социјалдемократији, чланству у ЕУ као средству,
као и на развоју образовања, изградњи инраструктуре и развоју пољопривреде, прехрамбене
индустрије, информатичке индустрије и енергетике.
ДС сматра да синдикати морају бити оно што је од 90-их година прошлог века био невладин
сектор, међутим, чланови Председништва тог синдиката изнели су примедбе на план ДС-а.
Главна примедба односила се на став да синдикати не треба да сарађују са влашћу, јер им се то,
како је речено, увек обије о главу.
Руководство Конфедерације слободних синдиката, асоцијације која је у мају прошле године
добила репрезентативност на републичком нивоу, сматра да влада и синдикат треба да имају
исти заједнички циљ - бољи живот, механизме и људе који могу да нас изведу из кризе.
Поједини чланови Председништва подсетили су да је управо ДС у претходном периоду била
носилац власти, сматрајухци да је предлог закаснио.
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