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Страни инвеститори: Пређите са речи на дела
З. РАДОВИЋ
Објављена „Бела књига 2013.“ са препорукама за ефикасније пословање.
Антикризне мере добре, али је кључно да буду и спроведене
СТРАНИ инвеститори сматрају да је прошла година Србији донела бројне реформе, али да и
даље недостаје њихова ефикаснија примена, како би се побољшали услови пословања. Највећи
напредак је, према подацима изнетим на представљању „Беле књиге 2013“, коју је припремио
Савет страних инвеститора у Србији, остварен у јавним набавкама, трговини и порезима, као и
у области индустрије информационих технологија.
С друге стране, највише примедби има на радноправно законодавство, а инвеститори и даље
замерају због комликованих и дуготрајних процедура издавања грађевинских дозвола,
проблема у царинама, пољопривреди, осигурању. Сматрају да треба поједноставити
папирологију за запошљавање, заобићи компликован систем обрачуна зарада, како би он био
стимулативан за запослене, да се лимит трајања уговора о раду на одређено време продужи са
12 на 36 месеци....
- Антикризне мере Владе Србије представљају корак у добром правцу како би се унапредило
пословно окружење у Србији и подстакао привредни раст, али је сада кључно да те мере буду и
спроведене - рекао је Фредерик Куен, председник Савета страних инвеститора. - Ако влада не
буде јачала способности државне администрације да спроведе најављене реформе, постоји
ризик да неће бити очекиваног побољшања.
Лазар Крстић, министар финансија, уверен је да ће мере које је Влада предложила
стабилизовати јавни дуг земље у 2016. години, и да ће он почети да пада од 2017. Крстић је
нагласио да су стабилизација и смањење јавног дуга критично важни за кредибилитет Србије у
очима инвеститора, ликвидност земље на међународном тржишту, социоекономску стабилност
и остваривање привредног раста.
Премијер Ивица Дачић је истакао да Влада Србије има велике амбиције у 2014. години, а то је
да се брже пређе с речи на дела и да се закони примене.
- Кључне ствари важне за опоравак привреде су дефинисана улога државе на тржишту,
увођење једнаких правила игре за све и ефикаснија јавна управа као сервис грађана и привреде
- нагласио је Дачић. - Међународни положај Србије је побољшан, због чињенице да смо добили
статус кандидата, а да ће отварање техничких преговора за неколико месеци довести до
процеса који ће нашу земљу променити заувек. Морамо тражити дијалог и што ширу базу за
консензус и за спровођење економских мера, јер ћемо без тога пасти на првом километру неке
пруге или пута или на блокади моста.
Министар привреде Саша Радуловић је поновио да странци не могу спасти српску привреду,
већ да су кључ за напредак домаћих компанија које послују у Србији.
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- Лакше отпуштање радника једна је од мера која ће повећати запошљавање - рекао је
Радуловић. - То је једна од мера која ће учинити ризик пословања нижим.
„ЛИЧНЕ КАРТЕ“ ЗАИНТЕРЕСОВАЛЕ 300 УЛАГАЧА
ЗА предузећа чије је личне карте Министарство привреде објавило на свом сајту, до сада се
јавило око 300 заинтересованих инвеститора. Министар привреде Саша Радуловић је рекао да
се ти захтеви обрађују, а да је за поједине фирме заинтересовано више кандидата.
Радуловић је прецизирао да личне карте треба да доставе 153 фирме у реструкурирању, 419 под
окриљем Агенције за приватизацију, 911 компанија са учешћем државе у власништву и 545
друштвених предузећа у стечају.
- Знам да су инвеститори примили поруку, а то је да ћемо ми „очистити“ те компаније, знаћемо
тачно шта продајемо, јер због тога смо и правили личне карте - казао је министар. - Још нисмо
добили комплетне податке за све, али ће руководства предузећа која не испоштују тај захтев
бити смењена. Интерес државе је да инвеститорима понуди „чисте“ компаније и то не само
страним већ и домаћим, јер је домаћа индустрија кључна имајући у виду да и страни
инвеститори долазе онда када знају да је окружење добро за домаће компаније.
Радуловић је напоменуо и да има заинтересованих купаца за „Железару Смедерево“, али није
желео да прецизира о коме се ради.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:461592-Zaposleni-u-auto-skolama-najavili-protest

Запослени у ауто-школама најавили протест
П. Ж.
Уколико надлежни не омогуће рад ауто-школама у Србији, запослени ће
организовати протест. Ауто-школама се придружило и 2.700 таксиста из
Самосталног синдиката.
УКОЛИКО у року од недељу дана надлежни не омогуће рад ауто-школама у Србији, запослени
ће организовати протест. Ауто-школама се придружило и 2.700 таксиста из Самосталног
синдиката.
На маратонској седници ГО заједница ауто-школа Србије закључено је да ће због бирократа у
МУП-у 5.000 људи остати без посла, а 60.000 кандидата имати проблема да дођу до дозволе.
- Тражимо појединачну одговорност надлежних у МУП-у и од државе надокнаду штете, јер смо
годинама упозоравали на нелогичност закона - рекао је Миломир Веселиновић, председник УО
заједница који је поднео оставку.
Кандидати за будуће возаче прете тужбама, јер наредних неколико месеци МУП неће бити у
стању да прегледа поднете захтеве ауто-школа. Током првих 12 излазака инспектора МУП-а на
терен ниједна ауто-школа није добила дозволу за рад. Ауто-школе су позвале МУП на састанак.
- И раније смо покушавали да укажемо на проблем да ће 5.000 људи остати без посла Миленко Куљић, који предводи одбор за протест. - Огорчени смо што нам траже таксу од
80.000 динара за нову дозволу!
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Вучић: ФАП неће стати, до 1. марта решење и
минималац
Д. ГАГРИЧИЋ
Први потпредседник владе постигао договор са штрајкачима. У сарадњи са
„Мерцедесом“ биће упослено 10-15 одсто капацитета фабрике. Наредне недеље
овера здравствених књижица
НЕЋЕМО гасити ФАП. Ово је фабрика од великог значаја, не само за Прибој већ и околне
градове Пријепоље и Нову Варош, све до Златибора. Све ћемо учинити да од 2015. године ово
буде профитабилна фабрика од које ће држава да зарађује, а не као до сада да субвенцијама
пуни бунар.
Ово је рекао први потпредседник Владе Србије Александар Вучић у обраћању радницима ФАПа. Они су, иначе, у четвртак ујутру у девет сати, након тродневне блокаде, уклонили барикаде са
пруге Београд - Бар и сатима га чекали у фабричком кругу.
Вучић је обавестио раднике ФАП-а да ће до 1. марта идуће године добијати минималац, а да ће
се у сарадњи са „Мерцедесом“ упослити 10-15 одсто капацитета фабрике. Већ наредне недеље
биће им оверене здравствене књижице.
- Формирали смо радну групу у којој су представници Министарства финансија и привреде, као
и пословодства и радника ФАП-а и тим стручњака из „Мерцедеса“, а ја ћу надгледати рад нагласио је Вучић. - Већ од следеће недеље започеће израда програма за реструктурирање
фабрике. Није проблем новац, али морамо да мењамо навике да се започне процес
рационализације. Пред нама су четири месеца нимало лаког посла, од ког ће користи имати и
„Полиестер“ Прибој и ливница у Пријепољу. Биће тешких одлука, али имајте поверења у
државу.
Вучић је подсетио да су три дана блокаде барске пруге државу коштала 25 милиона евра и
апеловао на раднике ФАП-а, а и друге да не призивају насиље.
Први потпредседник Владе Србије рекао је да ће у Прибоју бити отворено одељење Машинског
факултета као у Вршцу за школовање потребних кадрова.
Осврћући се на двоипочасовне разговоре са штрајкачким одбором, пословодством,
представницима Министрства привреде и финансија и „Мерцедеса“, Вучић је истакао да је у
билансима приказивано нереално да ФАП има пет милијарди динара залиха. Има око 300
милиона некурентних залиха. Он је најавио да би ФАП 2015. године могао да постане
профитабилна фирма.
“МЕРЦЕДЕС“ НАДГЛЕДА
НЕМЦИ, представници „Мерцедеса“, данас су нам рекли да траже више озбиљности. Они ће
долазити и надгледати посао. Молим вас да ову прилику не пропустимо - истакао је Вучић.
НАСТАВАК ШТРАЈКА ПРЕД ГРАДСКОМ УПРАВОМ
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РАДНИЦИ фабрика ИМК „14. октобар“, Фабрике уља и Конфекције „Звезда“ наставили су
протесте испред Градске управе, а од понедељка најављују и организоване шетње улицама.
Ситуација у овим предузећима је слична и трагична: месецима без плате, неоверених
здравствених књижица и неизвесне будућности.
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"Радили смо, где су наше паре": Протест
радника пред Скупштином Крушевца
Бета
Око 500 радника три крушевачка предузећа у реструктурирању, ИМК "14. октобар", Фабрике
уља и Конфекције "Звезда", протестовали су данас пред Скупштином Града, тражећи разговоре
са надлежнима о исплати заосталих зарада и решавању статуса фабрика.
Пред Скупштином Града јутрос су се најпре окупиле раднице Конфекције "Звезда", њих
стотинак, а председница Самосталног синдиката у том предузећу, Марина Димић, подсетила је
да оне већ три месеца штрајкују у кругу фабрике, тражећи заостале зараде, те да их "нико не
види и не чује".
- Сада ћемо излазити сваки дан, а пре свега тражимо да се наш статус реши, ако треба да нас
ликвидирају, нека нас ликвидирају, ако ћемо у стечај, нека га прогласе. Нека нам дају наше и
нека се већ једном утврди где је новац из 'Звезде' - казала је она.
Подсетила је да је лицитација за продају два локала тог предузећа, из чега би требало да се
намире бар две од 17 заосталих плата, одложена до даљег јер Агенција за приватизацију није
дала сагласност, те да се данас поново чека њихова одлука.
Током њиховог протеста пристигли су и запослени у Фабрици уља, такође њих стотинак, који се
пред Скупштином Града окупљају од понедељка тражећи хитан састанак са министром
привреде Сашом Радуловићем, на коме би се, пре свега, разговарало о спасу запослених.
Подсетили су да им се дугују 23 плате, а са министром желе да разговарају и о спровођењу
социјалног програма, повезивању радног стажа и овери здравствених књижица. Председник
фабричког одбора АСНС, Нешко Гајић, казао је да конкретан одговор о састанку са министром
од градоначелника Крушевца очекују сутра, када ће такође протестовати.
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Са представницима Министарства привреде хитан састанак траже и запослени у ИМК "14.
октобар", који су такође данас протестовали пред Скупштином Крушевца. Дејан Мутавџић,
повереник синдиката Независност у тој фабрици, рекао је да им се дугује 13 плата, да немају
оверене књижице, да им радни стаж од 2011. године није повезан те да боловања, превоз и
друге накнаде касне више од три године.
- Ми времена за чекање више немамо, док се ураде личне карте за сва предузећа за наше ће
бити касно. Па, не постоји наша фабрика од јуче, већ 90 година, добро се све то зна - казао је
Мутавџић оценивши да сада фабрика може да буде спасена, али да јој за годину дана помоћи
нема.
У тој фабрици, која је у већинском државном власништву запослено је 1.500 радника, а према
наводима синдиката на посао долажи 700 до 800. У 2013. години добила је 49 милиона динара
субвенција.
У седам крушевачких предузећа, која су у поступку реструктурирања, запослено је око 2.500
радника, а све те фабрике, осим "Звезде" и ИМК "14. октобар", у тај поступак ушле су након
раскинутих приватизација. Од 32 предузећа, колико их је током поступка приватизације на
тендерима и аукција продато у Крушевцу, у 14 су раскинути уговори о приватизацији.
Радници
су током
данашњих
протеста
носили
транспаренте
са
натписима.
- Ми смо социјални случајеви, дајте нам социјални програм, "И ми хоћемо да живимо као и
ви", "Радили смо, где су наше паре", а оглашавали су се бројним пиштаљкама и трубама.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/416736/Zavrseni-pregovori-predstavnika-Vlade-i-sindikata-Zelvoza-odblokiran-most

Завршени преговори представника Владе и
синдиката Желвоза, одблокиран мост
Танјуг
Радници "Желвоза" вечерас су прекинули штрајк и одблокирали мост Смедерево-Ковин.
Градоначелница Смедерева Јасна Аврамовић изјавила је Тањугу да су радници то одлучили
после разговора представника владе, Градске управе Смедерева и репрезентативних
синдиката.
"Постоји шест тачака о којима смо се договорили. Сутра ће се представници руководства
Желвоза и синдиката у Железницама састати и тачно видети степен реализације плана за 2013.
годину", рекла је Аврамовићева.
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Она је најавила да ће до 6. новембра бити одржан састанак са министром привреде Сашом
Радуловићем, јер је, како је рекла, лична карта предузећа добро урађена и треба се разговарати
о даљој судбини Желвоза с обзиром да постоји озбиљно заинтересован купац за то предузеће италијанска фирма "Кималаја" која прави металне конструкције.
Аврамовићева је рекла и да ће Градска управа Смедерева сутра упутити писмо директору Дома
здравља како би, до решавања овере здравствених књижица, сви радници Желвоза и чланови
њихових породица, могли да иду на здравствене прегледе, уколико за тиме буде потребе, без
обзира да ли су им књижице оверене или не.
Она је додала и да ће апеловати на болницу да здравствене услуге радницима, до решавања
проблема, буду регулисане.
Аврамовићева је најавила и почетак социјалног програма до 1. новембра, с обзиром на то да у
Желвозу има 870 радника, што је број са којим то предузеће не може никако да функционише.
"То су закључци које су усвојили. Они су прихватили те закључке и прекинуће блокаду моста",
рекла је Аврамовићева.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/416582/Prekinut-strajk-gladju-12-radnika-u-Zrenjaninu

Прекинут штрајк глађу 12 радника у
Зрењанину
Танјуг
На Тргу слободе у Зрењанину вечерас је прекинут, јуче започет, штрајк 12 бивших радника, у
стечају пропалих фирми, који су протестовали у име 4.500 радника осталих без посла.
Потпредседник Синдиката јавних служби Србије Ранко Хрњаз изјавио је Тањугу да су радници
одустали од штрајка глађу у центру Зрењанина и да ће у наредном периоду деловати у оквиру
договора тог синдиката у Републици Србији.
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http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Vucic-FAP-nece-stati-do-1-marta-resenje-i-minimalac.sr.html

Вучић: ФАП неће стати, до 1. марта решење и
минималац
Први потпредседник владе Александар Вучић, директор ФАП-а Зоран Заковић, и председник
општине Прибој Лазар Рвовић током састанка у Управној згради ФАП-а у Прибоју.
Прибој – Први потпредседник владе Александар Вучић изјавио је да ФАП неће бити угашен,
већ истински реструктуриран, како би, уз помоћ стратешког партнера, 2015. био
профитабилан, а радницима ће до 1. марта идуће године бити исплаћиван минималац.
Вучић је, после састанка са руководиоцима фабрике, представницима штрајкачког одбора и
једним од директора „Мерцедеса”, радницима, који су чекали исход састанка, рекао да разуме
њихов гнев, да нису били на прузи из беса, већ из муке, али да морају схватити да држава не
може да толерише заустављање железничког саобраћаја, који је за само три дана „коштао” 25
милиона.
Он је најавио да ће влада посебним актом решити и проблем овере њихових здравствених
књижица.
ФАП је од великог значаја и великог интереса, рекао је Вучић.
Он је најавио формирање радне групе од представника министарстава привреде и финансија,
руководства, представника запослених и „Мерцедеса”, као заинтересованог партнера, и неког
из његовог кабинета, с циљем да пронађу решење за фабрику у Прибоју. „Ја ћу надгледати
њихов рад, да бих могао да гарантујем за договорено”, нагласио је Вучић.
Радници су аплаузима реаговали на вицепремијера и на вести које им је донео, а председник
штрајкачког одбора Милорад Драгаш рекао је да је „вредело чекати” на његов долазак.
Вучић је казао да није знао да ли ће га дочекати каменицама, или лепо, као што је и било, а да
је требало одмах да га зову, и он би се, као и јуче, одазвао.
Стигао и представник „Мерцедеса”
У Прибој је стигао и један од директора компаније „Мерцедес”, Ролф Јирген Сејерле, који је
дошао након вицепремијера. Како Танјуг незванично сазнаје, од представника „Мерцедеса” се
очекује да процени да ли немачки аутомобилски гигант може на било који начин да помогне
ФАП-у, то јест да упосли његове капацитете.
Вучић је на састанак са руководством ФАП-а дошао са својим економским саветником
Синишом Малим и саветником Јоргом Хаскенсом, који је такође Немац.
Како се сазнаје, сигурно је да ће Вучић тражити да руководство ФАП-а потврди да поседује
залихе у вредности од 5,6 милијарди динара, као што је наведено у личној карти тог предузећа.
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Вучић ће тражити да се те залихе покажу, како би се отклониле или потврдиле сумње да су оне
– само на папиру.
Држава, како је раније рекао Вучић, неће да баца паре, спремна је да помогне, али неће
награђивати нерад, јавашлук и лоповлук.
Танјуг
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Strani-investitori-primetili-reforme.sr.html

Страни инвеститори приметили реформе
Највећи напредак остварен у јавним набавкама, трговини и порезима, као и у индустрији
информационих технологија, а најмањи у радноправном законодавству и људском капиталу,
некретнинама и градњи и царинама

Време између две „беле књиге” Србији је донело „широк опсег реформи”, које треба да буду
продубљене и ефикасније примењене, оцена је Савета страних инвеститора (ФИЦ). У
овогодишњем издању већ традиционалне анализе пословног окружења са препорукама за
његово унапређење, које ће данас бити представљено јавности, удружење 130 страних
компанија, које послују у Србији, истиче да је највећи напредак остварен у јавним набавкама,
трговини и порезима, као и у области индустрије информационих технологија. Помаци су
примећени у већем делу општег правног оквира, са највећим резултатима у областима заштите
конкуренције и електронске трговине, инфраструктури – транспорт, енергетика,
телекомуникације, заштита животне средине – као и у областима дуванске и индустрије
приватног обезбеђења.
Најмањи напредак је уочен у области радноправног законодавства и људског капитала,
некретнинама и градњи и царинама, као и у областима хране и пољопривреде, осигурања и
лизинга.
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Пословодства компанија које стварају 17,5 одсто српског бруто домаћег производа и
запошљавају око 90.000 људи, поручују економским властима да мора још много да се ради на
побољшању конкурентности тржишта. Јер, још је потребно много времена да се покрене посао,
а бирократска процедура је дуга, компликована и скупа. Примећено је да је влада у више
наврата до сада покретала иницијативе да побољша пословно и инвестиционо окружење, али је
мало тога приведено крају. Свеобухватни преглед пословног законодавства, такозвана
„гиљотина прописа”, још је далеко од краја, став је страних компанија, али „признају” да су
такозвани парафискални намети смањени.
И у овогодишњој, једанаестој по реду „белој књизи”, страни улагачи понављају неке од
препорука за унапређење инвестиционе и пословне климе. Разлог је једноставан, у неким
областима „годинама нема озбиљнијег помака набоље”. Од 267 препорука за унапређење
појединих области које су влади предате прошле године, код 125 је примећен напредак, док се у
142 није напредовало.
Порески систем једна је од области у којима је остварен највећи напредак, став је Савета
страних инвеститора, али уз опаску да би свако ново пореско оптерећење за компаније и
физичка лица требало да се уведе кроз пореске законе које предлаже Министарства финансија,
а не фондови, агенције или друга министарства. Ниједно ново захватање не би требало
уводити, нити мењати његове основне елементе актом владе, а да у томе није учествовало
Министарство финансија.
Иако је у смањивању парафискалних намета признат напредак, Савет сматра да је потребно
преиспитати све преостале намете ове врсте који финансијски оптерећују привредне субјекте, а
за које они не добијају одговарајућу корист у виду права, услуга или добара.
Савет сматра да има основа за разматрање потребе свеобухватније реформе комплетног
законског и подзаконског пореског оквира, укључујући и процедуре доношења подзаконских
аката којима се уређују финансијске обавезе привреде, с циљем да се обезбеди јавност и
предвидивост регулаторног оквира.
Један од предлога страних инвеститора је и да се Закон о финансирању локалних самоуправа
измени како би се утврдио исти износ фирмарина за све секторе.
А. Микавица

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/vucica_cekaju_i_radnici_asa.4.html?news_id=270267

Грађанска блокада уклоњена, радничка се наставља

Вучића чекају и радници АС-а
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ
Крагујевац - Мештани крагујевачких приградских насеља јуче рано ујутро, уклонили су
барикаду код Корићана, па је магистрални пут Крагујевац - Краљево поново проходан, али се
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одвија алтернативним правцима, кроз насеља, јер радници Аутосаобраћаја нису уклонили своје
блокаде подигнуте пре десет дана, нити има сигнала да ће се то ускоро догодити.
Радници Аутосаобраћаја очекују да и њих посети први потпредседник Владе Александар
Вучић, али су признали да немају потврду да ће доћи.
Према речима председнице Слободног синдиката у „Аутосаобраћају“ Сузане Марковић, има
незваничних информација да кабинет првог потпредседника Владе Вучића и надлежни у
овдашњој градској управи преговарају да држава преузме и 24 одсто акција Аутосаобраћаја које
је град, пре пар година, добио на име конверзије дугова те фирме. Потпуно подржављење
предузећа је, према њеним речима, услов за почетак реализације социјалног програма за
запослене.
Члан крагујевачког Градског већа за комуналну делатност Зоран Јовановић потврђује да
постоје контакти између Вучићевог кабинета и локалне самоуправе, те да је град, према
његовим речима, још од преузимања спреман да своје акције у Аутосаобраћају поклони
држави, или стратешком партнеру те фирме, ма ко то био.
- Тачно је да о томе разговарамо са људима из Вучићевог кабинета, али никакав документ или
званичан захтев с тим у вези код нас није стигао. Чим стигне покренућемо процедуру о
поклањању наших акција у Аутосаобраћају држави - поручује Јовановић.
Кренули и Фијатови аутомобили за Бар
Након вишедневног застоја због блокаде пруге Београд–Бар, јуче по подне са аутомобилима
„фијат 500Л“ према Луци Бар кренуле поново композиције. Услед блокаде железничке пруге
према Краљеву, возови са Фијатовим аутомобилима, од 22. октобра, од Крагујевца до Бара иду
алтернативном релацијом, преко Лапова и Београда, која је 200 километара, или десет сати
дужа од уобичајене.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/posrnule-firme-merka-300-investitora

Посрнуле фирме мерка 300 инвеститора
Министар привреде Саша Радуловић изјавио је да се до сада јавило око 300
инвеститора заинтересованих за предузећа чије су „личне карте” објављене на
сајту Министарства привреде, и додао да се ти захтеви сада обрађују.
Он је у изјави новинарима прецизирао да се ради о 153 предузећа у реструкурирању, 419 из
портфолија Агенције за приватизацију, 911 компанија с учешћем државе у власништву и 545
друштвених предузећа у стечају.
– Знам да су инвеститори примили поруку, а то је да ћемо очистити те компаније, знаћемо
тачно шта продајемо јер због тога смо и правили „личне карте” – рекао је министар, и додао да
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оне још нису комплетне, али да ће руководства предузећа која не испоштују тај захтев бити
смењена.
Како је истакао, интерес државе је да понуди чисте компаније инвеститорима, и то не само
страним већ и домаћим јер је домаћа индустрија кључна имајући у виду да и страни
инвеститори долазе онда када знају да је окружење добро за домаће компаније.
– Нећемо никоме ништа поклањати, али нећемо ни надувавати цене, ићи ћемо на реалну
вредност – казао је министар.
Радуловић је напоменуо и да има купаца заинтересованих за „Железару Смедерево”, али није
желео да прецизира о коме се ради већ је само навео да их има више и да долазе с разних
страна.
Министар привреде изјавио је да је Влада у буyету за 2014. обезбедила велике паре
транзиционе помоћи радницима који ће остати без посла у предузећима која су у процесу
реструктурирања.
– Одговорно се односимо према свим радницима. Свима ће бити повезан стаж, чак и свим
радницима у предузећима која су сада у стечајном поступку – рекао је Радуловић. – Не могу
радници сносити последице неодговорности државе у прикупљању пореских прихода, и то
решење је и у новом закону о стечају и у закону о приватизацији.
Он није желео да прецизира о коликим свотама се ради, као ни за колико радника је тај новац
предвиђен, а на питање да ли ће та помоћ бити на нивоу од 750 милиона долара, колико сада
држава годишње издваја за предузећа у реструктурирању, он је рекао да не мора да буде толико
и да постоје разне добре финансијске технике како да се одговори на тај изазов.
Радуловић је истакао да ће новца бити за све који буду остали без посла после болних али
неопходних резова које Влада мора да спроведе, и додао да се иде ка томе да што више радника
нађе посао у новим компанијама које ће бити приватизоване по новом закону.
Е. Дн.
Бржи стечај
Министар привреде изјавио је јуче да ће нови закон о стечају повећати транспарентност у
вођењу стечајних поступака, појачати права поверилаца и радника.
– Стечајни поступци ће се водити брже и ефикасније, с већом транспарентношћу и
одговорношћу и с већим успехом – рекао је Радуловић. – Радници ће бити у првом исплатном
реду и биће им покривене све минималне зараде, и свима ће бити повезан радни стаж.
По његовим речима, сва повезана лица по новом закону падају у последњи исплатни ред.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/dacic-cilj-reformi-nije-otpustanje-radnika

Дачић: Циљ реформи није отпуштање
радника
– У Влади Србије постоји консензус за спровођење економских мера, а приоритети
су решавање главних проблема високог јавног дуга и ниске конкуренције –
изјавио је премијер Србије Ивица Дачић на представљању „Беле књиге 2013”
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Савета страних инвеститора, који окупља више од 100 највећих иностраних
компанија у земљи.
Он је окупљенима у хотелу „Хајат” рекао да се окосница економског плана односи на реформу у
јавном сектору, да се приводи крају процес приватизације и да је исто тако важна и примена
већ донетих закона.
– Законе је донети лако, али направити функционалне институције много теже. Имамо велике
амбиције у 2014. години, а то је да се брже пређе с речи на дела, да се закони примене, а план
економских мера мора да гледа у будућност. Морамо да спроведемо и мере за области које су
годинама одлагане, као што је јачање социјалне заштите, реформа пензионог и здравственог
осигурања, измене пореског система, модернизација образовања и научног система као и
реформа државне управе – нагласио је премијер.
Он је у том контексту истакао да су за опоравак привреде важне три кључне ствари –
дефинисана улога државе на тржишту, увођење једнаких правила игре за све и ефикаснија
јавна управа као сервис грађана и привреде.
Дачић је подсетио на то да је до реконструкције Владе дошло јер није било задовољавајућег
учинка и реформског темпа и доведени су нови људи.
– План за стабилизацију јавних финансија и опоравак привреде је одговор нове Владе на
постојеће економске изазове и има двоструки циљ: прво реактиван, да реши кључне проблеме с
којима се данас суочавамо и ми у држави и ви у привреди, и друго, проактиван, да откочи
потенцијал и уведе суштинске привредне реформе, које ће омогућити одржив раст на дужи рок
– истакао је премијер.
Дачић је открио да је пре недељу дана отворена и јавна расправа о закону о планирању и
изградњи, али и почео рад на изради закона о раду, о којима ће, како је навео, ових дана бити
одржан низ седница и консултација, прво Социјално-економског савета, а потом и са
синдикатима и послодавцима.
– Морамо тражити дијалог и што ширу базу за консензус и за спровођење економских мера јер
ћемо без тога пасти на првом километру неке пруге или пута или на блокади моста – закључио
је Дачић, уз поруку да „ова влада сигурно неће оставити раднике без посла, али се ни проблеми
неће решавати уцењивањем блокадом путева и пруга”.
Он је додао да није циљ да се повећа отпуштање већ да се омогући веће запошљавање и
флексибилније премештање радника на друга радна места. По његовој оцени, након 2000.
године спроводио се само део реформи у области рада, који је углавном подразумевао
отпуштање радника без новог запошљавања. Премијер је позвао стране инвеститоре да дају
предлоге за побољшање пословног окружења, али је и оценио да су због лоших законских
решења, домаћа предузећа у неким случајевима, у подређеном положају у добијању послова у
односу на оне из иностранства.
Д. Миливојевић
Без реформи земља у ризику
Председник Савета страних инвеститора (ФИС) и председник ИО Сосијете женерал банке
Фредерик Куен оценио је да је Србија начинила огромне кораке на путу ка ЕУ, али да
спровођење најављених реформи треба да буде боље и дубље и да страни инвеститори очекују
успостављање макроекономске стабилности и смањење дефицита.
– Потребно је отпочињање системских реформи: реформисати политику уплитања државе у
економију и њеног утицаја, ојачати способност адмнистрације за спровођење закона и
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побољшање конкурентности земље – оценио је он, и додао да је препорука ФИС-а да се
побољша пословна клима, смањи бирократија и омогући свим компанијама да раде под истим
условима.
По оцени Савета, Влада је у протеклој години препознала кључне проблеме и њен Антикризни
план ослања се на препоруке ФИС-а. Куен је додао да је препорука Савета и измена Закона о
раду и прописа везаних за некретнине, што је за стране инвеститоре од кључног значаја.
Уколико Влада не буде јачала способност државне администрације да спроводи реформе,
постоји ризик за земљу, упозорио је Куен.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1432913/Protest+radnika+u+Kru%C5%A1evcu.html

Протест радника у Крушевцу
Пред градском скупштином у Крушевцу одржан протест три крушевачка
предузећа у реструктурирању, ИМК "14. октобар", Фабрике уља и Конфекције
"Звезда". Радници траже исплате заосталих зарада и решавање статуса фабрика.
Око 500 радника три крушевачка предузећа у реструктурирању, ИМК "14. октобар", Фабрике
уља и Конфекције "Звезда", протестовали су пред Скупштином Града, тражећи разговоре са
надлежнима о исплати заосталих зарада и решавању статуса фабрика.
Пред Скупштином Града најпре су се окупиле раднице Конфекције "Звезда", њих стотинак, а
председница Самосталног синдиката у том предузећу, Марина Димић, подсетила је да оне већ
три месеца штрајкују у кругу фабрике, тражећи заостале зараде, те да их "нико не види и не
чује".
Током њиховог протеста пристигли су и запослени у Фабрици уља, такође њих стотинак, који се
пред Скупштином Града окупљају од понедељка тражећи хитан састанак са министром
привреде Сашом Радуловићем, на коме би се, пре свега, разговарало о спасу запослених.
Подсетили су да им се дугују 23 плате, а са министром желе да разговарају и о спровођењу
социјалног програма, повезивању радног стажа и овери здравствених књижица.
Са представницима Министарства привреде хитан састанак траже и запослени у ИМК "14.
октобар", који су такође протестовали пред Скупштином Крушевца.
Дејан Мутавџић, повереник синдиката "Независност" у тој фабрици, рекао је да им се дугује 13
плата, да немају оверене књижице, да им радни стаж од 2011. године није повезан те да
боловања, превоз и друге накнаде касне више од три године.
У тој фабрици, која је у већинском државном власништву запослено је 1.500 радника, а према
наводима синдиката на посао долаyи 700 до 800. У 2013. години добила је 49 милиона динара
субвенција.
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У седам крушевачких предузећа, која су у поступку реструктурирања, запослено је око 2.500
радника, а све те фабрике, осим "Звезде" и ИМК "14. октобар", у тај поступак ушле су након
раскинутих приватизација.
Од 32 предузећа, колико их је током поступка приватизације на тендерима и аукција продато у
Крушевцу, у 14 су раскинути уговори о приватизацији.
Радници су током данашњих протеста носили транспаренте са натписима "Ми смо социјални
случајеви, дајте нам социјални програм, "И ми хоћемо да живимо као и ви", "Радили смо, где су
наше паре", а оглашавали су се бројним пиштаљкама и трубама.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=10&dd=31&nav_id=771886

Радници блокирали улаз у Симпо ШИК
ИЗВОР: БЕТА
Куршумлија -- Група од стотињак незадовољних радника Шумско индустријског
комбината (ШИК) "Копаоник" блокирала је капију која води у круг тог предузећа
и Симпо ШИК-а.
Председник Синдиката ШИК "Копаоника" Драгослав Јевремовић рекао је агенцији Бета да
радници захтевају испату заосталих плата.
Он истиче да поред неисплаћених плата за неколико месеци, радници захтевају повезивање
радног стажа и регулисање здравственог осигурања.
"Нису нам исплатили плате за пет месеци, немамо здравствене књижице, људи не могу да
се лече. Породице већине ових људи живе од једне плате, па су људи на ивици стрпљења.
Претходно су нам обећавали да ће нам исплатити плате, а ми смо чекали све до данас.
Више нама чекања", рекао је Јевремовић.
Радници ШИК "Копаоника" истичу да ће у блокади држати улаз у фабрику до краја радног
времена сваког радног дана, и неће дозволити да из фабрике излазе камиони с робом. Од
јутрос је неколико камиона остало у кругу фабрике, јер им радници нису дозволили излазак.
Претходно су радници ШИК "Копаоника" у више наврата безуспешно организовали штрајкове
у кругу фабрике, и на тај начин покушли да натерају државу и Симпо - Врање, који је преузео
ШИК "Копаоник" пре три и по године, да им измире дуговања.
Та дуговања су процењена на више од 20 милиона динара, на име принадлежности које
припадају за више од 100 радника ШИК "Копаоника", који се води као државно предузеће чије
је погоне изнајмио Симпо из Врања.
15

