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Превара: Газде фирми намерно одлазе у
банкрот
З. Радовић
Да би преварили повериоце газде фирми неретко намерно одлазе у банкрот.
Преваранти презадуже фирму, прогласе банкрот, па отворе нову
ПРОДАВАЦ намештаја из Рашке области испоручио је робу вредну шест милиона динара
фирми из Новог Сада, али новац никада није добио. Када је позвао купца, сазнао је да је фирма
отишла у стечај, а власник је отворио ново предузеће и покушао да се нагоди. Понудио му је да
исплати два милиона дуга, а да му произвођач испоручи нову туру робе на име новоотворене
фирме?! Ово је само један од случајева пословања предузећа која се задуже преко сваке мере,
новац са рачуна пребаце на блиске особе, а онда фирму гурну у стечај и отворе једну или више
нових. У овој превари највише губе повериоци, али и држава која финансира рад стечајних
управника и цео овај поступак.
Директор Уније послодаваца Србије Драгољуб Рајић напомиње да се текстилци нарочито жале
због оваквог манира пословања, јер им се дешавало да појединци узму велике количине робе,
онда прогласе банкрот и нестану.
- Иста особа или неко њој близак отвори три и више предузећа, задужи их и оде у стечај, а онда
оснива нову фирму, неоптерећену дуговима - објаснио је Рајић.
- Код нас је ова злоупотреба честа, јер је довољно 50 евра за отварање фирме, а нико не
проверава особу која започиње бизнис. Пре две године, када је забележен највећи пад у
грађевинарству, драстично се повећао број новоотворених фирми. Занимљиво је да су
власници углавном биле жене и видело се да је у питању злоупотреба. Привредници који су
имали дуговања отварали су нове фирме на име супруге, сестре, рођаке...
Министар привреде Саша Радуловић каже да је стечај код нас неретко прилика за превару. Он
је рекао да су највећи проблеми - извлачење новца, преношење пара на повезана лица и
огромна дуговања према повериоцима.
КАСНИ РЕГИСТАР
ДРЖАВА мора да успостави систем по ком ће бити препознатљив свако ко има дуговања упозорава Рајић.
- Да се то види укуцавањем матичног броја и да свако зна да мора да измири своје обавезе.
Постојали су покушаји да се направи централни регистар, као у европским земљама. То се
одлаже већ четири пута и коначно би требало да почне да функционише од јануара.
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Синдикати траже смену министра Саше
Радуловића
Танјуг
СС и УГС Независност оцењују да Саша Радуловић свакодневно подноси рапорт
интересним групама, не ствара амбијент за рад, развој и запошљавање
БЕОГРАД - Синдикати реалног сектора Савеза самосталног синдиката Србије и УГС
Независност затражили су данас од председника Владе Србије да смени министра привреде
Сашу Радуловића.
Синдикати сматрају да Радуловић "свакодневно подноси рапорт интересним групама, не ствара
амбијент за рад, развој и запошљавање, као ни услове за функционисање привреде".
"Министар предлаже законе који су против интереса српске привреде, радника и предузећа у
реструктурирању, предлаже измене Закона о раду које смањују права радника, игра се са
личним картама и проценама вредности имовине предузећа", оценили су представници тих
синдиката на даншњој конференцији за новинаре.
Синдикати су најавили да ће 5. децембра у Дому синдиката у Београду одржати састанак са
представницима пословодства и синдиката предузећа у реструктурирању, након чега ће
организовати протестну шетњу до Владе Србије и предати потписе за смену Радуловића.
Лидери СС и УГС Независност, Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак, послали су данас писмо
министру Радуловићу и обавестили га да репрезентативни синдикати неће присуствовати
састанку који је министар заказао за 28. новембар.
"Начин на који комуницирате са две репрезентативне централе и покушај да позивањем
бројних синдикалних организација, постојећих и непостојећих, омаловажите и обесмислите
значај и улогу репрезентативних социјалних партнера, недопустив је и увредљив", написали су
лидери синдиката Радуловићу.
Орбовић и Чанак позвали су Радуловића да дође на састанак 5. децембра и упозна се са
представницима синдиката и руководства предузећа у реструктурирању.
Потпредседник Већа СС Драган Зарубица рекао је на данашњој конференцији за новинаре да
ће потписе за смену Радуловића синдикати скупљати у међувремену у свим предузећима у
реструктурирању.
Он је навео да ће, поред Радуловића, на састанка 5. децембра позвати и председника владе
Ивицу Дачића и првог потпредседника Александра Вучића.
Представник Синдиката грађевине Независност Саша Симић рекао је да са Радуловићем више
нема разговора и да ће синдикати прибећи свим расположивим видовима синдикалне борбе.
"Суноврат је почео. Радници више не могу без хлеба, здравствених књижица и перспективе.
Ово су године када су наишли 'скакавци' који поједу све ако их не отерате ватром и водом. Ми
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смо та ватра и вода. Отићи ће милом или силом", закључио је представник Самосталног
синдиката Металаца Зоран Вујовић.
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Актуелни Закон о раду "угасио" 300.000 радних
места
Танјуг
Садашњи Закон о раду, који је требало да штити запослене, посебно оне старије,
како наводе, довео је до тога да нико не запошљава људе старије од 50 година
живота
БЕОГРАД - Министарство привреде Србије жали што представници синдиката избегавају
дијалог и позива их да се врате за преговарачки сто о изменама Закона о раду, јер је актуелно
законско решење довело до гашења 300.000 радних места.
"Жао нам је што синдикати избегавају диалог, треба да се врате за сто и да разговарамо. Закон
о раду заједно са Законом о планирању и изградњи главни су разлози за пад Србије на листи
конкурентности. Под актуелним законом о раду изгубили смо 300.000 радних места, што је
довољан знак да морамо нешто да мењамо", речено је вечерас Тањугу у Министарству
привреде.
Садашњи Закон о раду, који је требало да штити запослене, посебно оне старије, како наводе,
довео је до тога да нико не запошљава људе старије од 50 година живота, и управо је то
проблем који мора да се отклони да би се олакшало запошљавање.
"Предлог Министарства привреде је да се реши питање отпремнина, и то тако да се оне убудуће
исплаћују само за године радног стажа код последњег послодавца и његових повезаних лица, а
не за цео радни век", кажу у министарству и подсећају да су многи запослени, посебно они који
раде за државу, на основу постојећих законских решења примили и по неколико отпремнина.
Циљ Владе је раст запошљавања и животног стандарда, а то се, како указују, може постићи
само поправљањем темеља привреде.
"Намера Министарства привреде је да закон о раду у Србији усклади са европском
регулативом. У свим земљама у којима је радно законодавство релаксирано, резултат је веће
запошљавање".
Важан део тог процеса је, сматра министрарство, увођење флексибилнијих облика рада. С једне
стране ради се о уређивању односа који у пракси већ постоје, али на нерегулисан начин, чиме
се, како објашњавају, угрожава правна сигурност и запослених и послодаваца.
"Избегавање суочавања са реалношћу је недоговорно. Министарство привреде ће наставити са
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реформама и инсистирању на одговорности", поручују из министарства и констатују да није
задатак државе да запошљава и да инвестира, већ да створи услове за инвестиције, раст и
запошљавање.
Флексибилизација, пре свега, подразумева мање мешање државе у одребе о заснивању и
раскидању радног односа.
"Једини начин да идемо напред је утврђивање вредности имовине и обавеза, чишћење
предузећа од дугова и постављање на здраве ноге".
Држава је буџетом предвидела средства за велики транзициони фонд, који ће се користити за
отпремнине за социјални програм радника који остају без посла, као и за исплату заосталих
минималних зарада у 153 предузећа у реструктурирању, подсећају у Министарству привреде и
додају да комбинација те две ствари представља одговорну социјалну политику Владе.
"Нови Закон о раду донеће запосленима оно што им је најпотребније: тржиште рада које им
омогућава да једноставније нађу и промене радно место, уместо да буду таоци садашње високе
стопе незапослености", кажу за Тањуг у Министарству привреде и истичу да права радника на
дневни, недељни и годишњи одмор, зараде, синдикално организовање и слично неће бити
дотакнута, а у неким елементима ће чак бити благо проширена.
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Синдикати траже смену Радуловића
Индустријски синдикати затражили смену министра привреде Саше Радуловића
због, како оцењују, лоших мера које је предложио за предузећа у реструктурирању
и због измена Закона о раду.
Представници индустријских синдиката Самосталног синдиката и УГС "Независност"
затражили су смену министра привреде Саше Радуловића због лоших мера које је предложио
за предузећа у реструктурирању и због измена Закона о раду.
Председник Гранског синдиката хемије, неметала, енергетике и рударства "Независност"
Милорад Пановић рекао је на конференцији за новинаре да се Радуловић "руга"
репрезентативним синдикатима у Србији који су тражили разговор с њим о проблемима
предузећа у рестуктурирању.
"Позвао је све друге осим нас који смо тражили састанак. То је неозбиљно, неодговорно и
ругање репрезентативним синдикатима у Србији", истакао је Пановић.
Навео је да се, према најавама Министарства, очекује да без посла остане 30.000 радника у 153
предузећа у рестуктурирању.
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Председник Самосталног синдиката запослених у пољопривреди, прехрамбеној, дуванској
индустрији и водопривреди Србије Драган Зарубица рекао је да ће обе репрезентативне
синдикалне организације данас почети да прикупљају потписе за смену Радуловића.
Зарубица је најавио да ће прикупљање потписа трајати до 5. децембра када ће се у Дому
синдиката бити одржан скуп представника синдикалних организација и пословодстава
индустријских предузећа у рестуктурирању.
Позвани су Радуловић, премијер Ивица Дачић и вицепремијер Александар Вучић.
"Очекујемо да ћемо прикупити више од 100.000 потписа које ћемо, уколико не будемо
задовољни резултатима састанка 5. децембра, после протестне шетње проследити Влади
Србије", рекао је Зарубица.
Синдикалци су најавили да ће, уколико Радуловић не буде смењен, потом блокирати
саобраћајнице и протестовати пред зградом Владе Србије у Београду до испуњења затхева.
Индустријски синдикати сматрају да министар привреде предлаже измене закона о раду, о
стечају и о приватизацији који су против интереса привреде Србије и запослених у
предузећима у рестуктурирању, и да смањује права радника.
Зарубица је нагласио да се Радуловић, уместо да решава проблеме, "игра са личним картама"
предузећа и најавио да ће радници министру послати копије својих 100.000 личних карата.
Председници Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката
Независност Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак упутили су писмо Радуловићу у којем га
обавештавају да неће доћи на састанак 28. новембра.
"Са жаљењем констатујемо да су начин на који комуницирате са две репрезентативне централе
и покушај да позивањем бројних синдикалних организација - постојећих и непостојећих,
омаловажите и обесмислите значај и улогу репрезенативних социјалних партнера,
недопустиви и увредљиви", пише у писму.
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ЗАКОН О РАДУ "УГАСИО" 300.000 РАДНИХ
МЕСТА
Танјуг
Министарство привреде Србије жали што представници синдиката избегавају дијалог и позива
их да се врате за преговарачки сто о изменама Закона о раду, јер је актуелно законско решење
довело до гашења 300.000 радних места
"Жао нам је што синдикати избегавају диалог, треба да се врате за сто и да разговарамо. Закон
о раду заједно са Законом о планирању и изградњи главни су разлози за пад Србије на листи
конкурентности. Под актуелним законом о раду изгубили смо 300.000 радних места, што је
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довољан знак да морамо нешто да мењамо", речено је вечерас Тањугу у Министарству
привреде.
Садашњи Закон о раду, који је требало да штити запослене, посебно оне старије, како наводе,
довео је до тога да нико не запошљава људе старије од 50 година живота, и управо је то
проблем који мора да се отклони да би се олакшало запошљавање.
"Предлог Министарства привреде је да се реши питање отпремнина, и то тако да се оне убудуће
исплаћују само за године радног стажа код последњег послодавца и његових повезаних лица, а
не за цео радни век", кажу у министарству и подсећају да су многи запослени, посебно они који
раде за државу, на основу постојећих законских решења примили и по неколико отпремнина.
Циљ Владе је раст запошљавања и животног стандарда, а то се, како указују, може постићи
само поправљањем темеља привреде.
"Намера Министарства привреде је да закон о раду у Србији усклади са европском
регулативом. У свим земљама у којима је радно законодавство релаксирано, резултат је веће
запошљавање".
Важан део тог процеса је, сматра министрарство, увођење флексибилнијих облика рада. С једне
стране ради се о уређивању односа који у пракси већ постоје, али на нерегулисан начин, чиме
се, како објашњавају, угрожава правна сигурност и запослених и послодаваца.
"Избегавање суочавања са реалношћу је недоговорно. Министарство привреде ће наставити са
реформама и инсистирању на одговорности", поручују из министарства и констатују да није
задатак државе да запошљава и да инвестира, већ да створи услове за инвестиције, раст и
запошљавање.
Флексибилизација, пре свега, подразумева мање мешање државе у одребе о заснивању и
раскидању радног односа.
"Једини начин да идемо напред је утврђивање вредности имовине и обавеза, чишћење
предузећа од дугова и постављање на здраве ноге".
Држава је буџетом предвидела средства за велики транзициони фонд, који ће се користити за
отпремнине за социјални програм радника који остају без посла, као и за исплату заосталих
минималних зарада у 153 предузећа у реструктурирању, подсећају у Министарству привреде и
додају да комбинација те две ствари представља одговорну социјалну политику Владе.
"Нови Закон о раду донеће запосленима оно што им је најпотребније: тржиште рада које им
омогућава да једноставније нађу и промене радно место, уместо да буду таоци садашње високе
стопе незапослености", кажу за Тањуг у Министарству привреде и истичу да права радника на
дневни, недељни и годишњи одмор, зараде, синдикално организовање и слично неће бити
дотакнута, а у неким елементима ће чак бити благо проширена.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/423177/KrsticOgraniciti-zaposljavanje-u-javnom-sektoru

Крстић:Ограничити запошљавање у јавном
сектору
Бета
Министар финансија Србије Лазар Крстић изјавио је данас да се разматра начин ограничавања
запошљавања у јавном сектору.
- Ограничавање запошљавања у јавном сектору разматрамо јер се
суочавамо са растућим бројем запослених. Разматрамо и начин
запошљавања у другим великим системима, како бисмо просто стали на
пут политичким запошљаванима и ономе што нема смисла и за чим
нема потребе - рекао је он на Националном буџетском форуму.
Крстић је рекао да ће се ограничавање запошљавања у јавном
сектору "радити врло пажљиво" и да ће правила око запошљавања
нових људи у државној управи бити дефинисана предлогом закона о
буџетском систему, који ће се "сутра наћи на Влади".
Према речима министра финансија, у јавном сектору ће морати да буде
урађена и реформа платних разреда, не толико због уштеда, већ због
праведности. Сада у јавном сектору, како је рекао, има преко 900
различитих коефицијената у систему.
Крстић је напоменуо да на јавни сектор Србије, у којем је запослено
740.000 људи, иде трећина трошкова буџета.
Он је оценио да је буџет за 2014. годину направљен одговорно и на
реалним основама и одбацио критике Фискалног савета да је потребно
додатних 300 милиона евра уштеде.
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Према речима Крстића, та претпоставка Фискалног савета заснована је
на томе да се неће остварити наплата пореза и смањење сиве
економије, који су, како је истакао, врло конзервативно процењени.
- Та претпоставка значи да Влада неће поштовати закон, што као
одговорни људи не можемо прихватити - рекао је он и истакао да Влада
Србија планира да појача наплату пореза у 2014. години.
Крстић је рекао да је буџет за наредну годину планиран тако да се
не иде на веће резове од оних који су у овом тренутку неопходни.
Он је истакао да је буџет за 2014. први корак ка консолидацији
фискалног система Србије и доводјења у ред јавних финансија.
Министар финасија Србије је најавио да ће у наредних шест до девет
месеци бити завршен процес реструктурирања предузећа, као и да ће
се решити проблеми великих предузећа, као што су Галеника и
Железара.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/423157/U-ponudi-oko-100-radnih-mesta

У понуди око 100 радних места
Танјуг
У Дому ваздухопловства у Земуну сутра ће бити одржан сајам запошљавања на којем ће 21
послодавац понудити око 100 различитих радних места, саопштила је данас Национална
служба за запошљавање (НСЗ).
У понуди ће бити радна места за медицинске сестре, неговатељице, социјалне раднике,
машинске и електро инжењере, лимаре, графичке техничаре, пољопривредне инжењере и
техничаре, комерцијалисте, књиговодје, преводиоце, маркетинг аналитичаре, кројаче,
угоститељске раднике, куваре и бармене.
На штанду београдске Филијале НСЗ, незапослени ће добити све потребне информације о
услугама и програмима НСЗ као и стручне савете и помоћ у писању радне биографије (ЦВ).
Организатори сајма су Служба Земун београдске Филијале НСЗ и Градска општина Земун.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/423072/Sindikati-traze-smenu-ministra-Sase-Radulovica

Синдикати траже смену министра Саше
Радуловића
Танјуг
Синдикати реалног сектора Савеза самосталног синдиката Србије (СССС) и УГС Независност
затражили су данас од председника Владе Србије да смени министра привреде Сашу
Радуловића.
Синдикати сматрају да Радуловић "свакодневно подноси рапорт интересним групама, не ствара
амбијент за рад, развој и запошљавање, као ни услове за функционисање привреде".
- Министар предлаже законе који су против интереса српске привреде, радника и предузећа у
реструктурирању, предлаже измене Закона о раду које смањују права радника, игра се са
личним картама и проценама вредности имовине предузећа - оценили су представници тих
синдиката на даншњој конференцији за новинаре.
Синдикати су најавили да ће 5. децембра у Дому синдиката у Београду одржати састанак са
представницима пословодства и синдиката предузећа у реструктурирању, након чега ће
организовати протестну шетњу до Владе Србије и предати потписе за смену Радуловића.
Лидери СССС и УГС Независност, Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак, послали су данас
писмо министру Радуловићу и обавестили га да репрезентативни синдикати неће
присуствовати састанку који је министар заказао за 28. новембар.
Орбовић и Чанак позвали су Радуловића да дође на састанак 5. децембра и упозна се са
представницима синдиката и руководства предузећа у реструктурирању.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/423246/Asocijacije-slobodnih-i-nezavisnih-sindikata-se-pridruzuje-kolegama-uprotestima

Асоцијације слободних и независних
синдиката се придружује колегама у
протестима
Танјуг
Председница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) Ранка Савић оценила је
лошим иступање представника Савеза самосталног синдиката Србије и УГС Независност из
преговора о Закону о раду, чије одредбе, како је казала, морају бити дефинисане тако да се не
"преломе" преко леђа радника.
Она је рекла да ће се АСНС ипак придружити колегама из тих синдиката у најављеним
протестним активностима уколико се усвоје измене закона без уважавања мишљења
синдикалних организација.
"Ова два синдиката су радили све ово време као активни учесници у социјалном дијалогу и
Социјално економском савету, а расправа о Закону о раду траје дужи временски период и сада
тражити смену министра је непримерено...Министар ради свој посао, и синдикати су морали да
раде свој посао", казала је Савић за РТВ Војводине.
Синдикати су раније данас најавили да ће 5. децембра у Дому синдиката у Београду одржати
састанак са представницима пословодства и синдиката предузећа у реструктурирању, након
чега ће организовати протестну шетњу до Владе Србије и предати потписе за смену
Радуловића.
Она је навела да су та два синдиката већ деценију у Социјално економском савету и да су главне
чланице социјалног дијалога.
"Исувише је пуно времена да нема никаквог помака и да нема бољитка за интерес права
радника и онда када дођемо до овога најлакше је урадити то и рећи: ја сам против и излазимо
из тога, а да не дају алтернативу, што је задатак синдиката", рекла је Савић.
Она је навела да се ни АСНС не слаже са предложеним изменама Закона о раду и да је зато
иницирала удруживање синдиката.
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"Иницијатива мора потећи од оних који седе у Социјално економском савету јер је њихов
утицај већи. Они су морали бити ти који су морали да направе фронт и да целу синдикалну
сцену укључе у борбу", рекла је Савић.
Она је рекла да ће се АСНС придружити иницијативи коју су дала та два синдиката да се
организују протести уколико се усвоје предложене измене Закона о раду.
"Спремни смо да са другим синдикатима изађемо на улицу ако не можемо разговорима и
преговорима да решимо проблем", рекла је Савић наводећи да је лоше то што су СССС и УГС
Независност најавили да неће отићи на разговор код министра привреде.
АСНС ће, како је рекла, дати предлог нацрта закона, онако како га види та асоцијација.
Она је указала да се тај синдикат не слаже са предложеним решењима о флексибилним
облицима рада, наводећи да то доприноси несигурном положају радника.
Такође је рекла да се тај синдикат не слаже са предлогом да се уведу приватне агенције будући
да постоји Национална служба за запошљавање.
"Начин доношења Закона о раду није добар, многе одребе нису добре, ми јесмо за нови Закон о
раду, али да то не иде преко леђа радника", рекла је Савић.
Она је рекла да је тај закон тек мала карика на путу ка побољшању пословног амбијента у
Србији, али да без суштинских реформи он сам не може дати резултате.
Савић је указала и да је стање у предузећима у реструктирирању неодрживо и да је неопходно
да се та предузећа реорганизују.
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Javna-preduzeca-ne-mogu-biti-drzava-u-drzavi.sr.html

Јавна предузећа не могу бити држава у
држави
БЕОГРАД – Министарка енергетике, развоја и заштите животне средине Зорана Михајловић
изјавила је да су у плану реформисања ЕПС-а и Србијагаса и да се не може дозволити да јавна
предузећа буду на неки начин држава у држави.
Михајловић је, гостујући у Јутарњем програму ТВ Пинк, рекла да је Влада Србије донела
одлуку о реформисању ЕПС-а, да промене не значе централизацију само јавних набавки и да
постоје друге ствари које морају да се ураде унутар ЕПС-а.
Михајловић је истакла да ЕПС ради ребаланс годишњег плана, да је у том плану од прошле
године требало претпоставити трошкове и упитала зашто је тај ребаланс преко 15 милијарди
динара.
Она је указала на то да је и Министарство финансија послало озбиљне примедбе на такав
ребаланс и да је Влада Србије много урадила у претходних годину дана за ЕПС.
Директор ЕПС-а мора да се бави ЕПС-ом у чему га нико не спречава и потребно је више
ефикасности, рада и разговора са људима, рекла је Михајловић, подсетивши да је за пословање
ЕПС-а одговоран Александар Обрадовић који обавља функцију в. д. директора ЕПС-а.
„Када водите државно предузеће, морате да радите у тиму, онда представљате тим са државом,
али и са људима који раде унутар ЕПС-а”, рекла је Михајловић.
Она је додала да се не могу због личних анимозитета стављати одређене тачке на дневни ред
Управног одбора и смењивати своји директори без консултација.
Михајловић је навела да се Србијагас, који је урадио 900 репрограма према становништву,
односно 200.000 потрошача, опирало могућности да пружи неку врсту репрограма и да
Србијагас, такође, мора да слуша препоруке целе владе.
Михајловић је рекла да Србијагас не може као овакав да функционише, да је вредност његовог
капитала 12 милиона евра и да је припремљен план реформисања.
Министарка енергетике је истакла да је на влади да о томе донесе одлуку, јер се не сме
дозволити да неко узме Србијагас због дуговања тог предузећа.
Михајловић, која је боравила на бизнис форуму у Букурешту, где су вођени разговори са
кинеским премијером Ли Кећијангом и кинеским привредницима, истакла је да је „задатак да
запослимо Србију” за шта су потребне инвестиције.
Танјуг
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radnicke-plate-prve-na-redu-za-isplatu

Радничке плате прве на реду за исплату
Министар привреде Саша Радуловић оценио је да ће се изменама Закона о стечају
побољшати квалитет стечајних поступака и појачати надзор и транспарентност.
Он је рекао да ће главни у процесу надзора стечајног поступка, уз судије, бити и повериоци,
којима је дата могућност да смене стечајног управника и да поставе новог.
– То је кључна мера контроле стечајног поступка – навео је Радуловић на округлом столу
„Банкрот – шанса за нови почетак”, који су у Београду организовали продукција „Тајмлајн” и
УСАИД.
Он је рекао да, по изменама закона, у први исплатни ред спадају минималне зараде радника, и
оценио да је то је добро решење јер радници не морају да буду криви због неодговорности
компаније.
– Биће укинут и посебан исплатни ред за Пореску управу – рекао је он, и додао да се повезана
лица стављају у последњи исплатни ред, на ниво власника капитала. Уводи се и канцеларија
стечајних управника, као и стручне службе, што ће, по његовим речима, омогућити да више не
буде ташна-машна стечајних управника.
Радуловић је казао да се укида и Агенција за лиценцирање стечајних управника јер је ту, како
наводи, било много злоупотреба, а уводи се Комора стечајних управника.
– Уводимо и принцип центра главног интереса за вођење стечајног поступка – навео је
министар, и објаснио да ће за све стечајеве, где се главни надзор налази у Србији, надлежни
бити судови у Србији.
Председник Привредног апелационог суда Мирослав Николић саопштио је да је у Србији
отворено 2.188 стечајева и да највећи број поступака, око 623, траје две до три године. Он је
изнео податак и да има 49 поступака који трају више од десет година, 122 се воде између пет и
десет година, а 134 их траје до шест месеци.
– Амбијент у Србији данас обухвата део колизионих прописа који онемогућавају да се стечај
спроводи брзо и ефикасно – оценио је Николић.
Како је додао, велики проблем су нерешени имовинскоправни односи и проблем злоупотреба.
Е. Дн.
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Синдикати траже смену министра Саше
Радуловића
Синдикати реалног сектора Савеза самосталног синдиката Србије (СССС) и УГС
Независност затражили су данас од председника Владе Србије да смени министра
привреде Сашу Радуловића.
Синдикати сматрају да Радуловић "свакодневно подноси рапорт интересним групама, не ствара
амбијент за рад, развој и запошљавање, као ни услове за функционисање привреде".
"Министар предлаже законе који су против интереса српске привреде, радника и предузећа у
реструктурирању, предлаже измене Закона о раду које смањују права радника, игра се са
личним картама и проценама вредности имовине предузећа", оценили су представници тих
синдиката на даншњој конференцији за новинаре.
Синдикати су најавили да ће 5. децембра у Дому синдиката у Београду одржати састанак са
представницима пословодства и синдиката предузећа у реструктурирању, након чега ће
организовати протестну шетњу до Владе Србије и предати потписе за смену Радуловића.
Лидери СССС и УГС Независност, Љубисав Орбовић и Бранислав Чанак, послали су данас
писмо министру Радуловићу и обавестили га да репрезентативни синдикати неће
присуствовати састанку који је министар заказао за 28. новембар.
"Начин на који комуницирате са две репрезентативне централе и покушај да позивањем
бројних синдикалних организација, постојећих и непостојећих, омаловажите и обесмислите
значај и улогу репрезентативних социјалних партнера, недопустив је и увредљив", написали су
лидери синдиката Радуловићу.
Орбовић и Чанак позвали су Радуловића да дође на састанак 5. децембра и упозна се са
представницима синдиката и руководства предузећа у реструктурирању.
Потпредседник Већа СССС Драган Зарубица рекао је на данашњој конференцији за новинаре
да ће потписе за смену Радуловића синдикати скупљати у међувремену у свим предузећима у
реструктурирању.
Он је навео да ће, поред Радуловића, на састанка 5. децембра позвати и председника владе
Ивицу Дачића и првог потпредседника Александра Вучића.
Представник Синдиката грађевине Независност Саша Симић рекао је да са Радуловићем више
нема разговора и да ће синдикати прибећи свим расположивим видовима синдикалне борбе.
"Суноврат је почео. Радници више не могу без хлеба, здравствених књижица и перспективе.
Ово су године када су наишли 'скакавци' који поједу све ако их не отерате ватром и водом. Ми
смо та ватра и вода. Отићи ће милом или силом", закључио је представник Самосталног
синдиката Металаца Зоран Вујовић.
(Танјуг)
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Шта ће бити с изменама Закона о раду?
Рад радне групе која се бави изменама закона о раду је отежан након што су
синдикати одлучили да иступе из преговора, изјавио је данас државни секретар у
Министарству рада Зоран Мартиновић, додајући да упркос томе очекује да ће
текст нацрта закона бити завршен до краја месеца.
Мартиновић је Танјугу рекао да чланови радне групе, коју поред послодаваца чине и
представници ресорних министарства, тренутно раде на дефинисању конкретних решења како
би се у тексту отклониле све алтернативне могућности које постоје код појединих одредаба.
"Надам се да ћемо до краја месеца имати текст, како би се након тога организовала и јавна
расправа", навео је Мартиновић.
Без обзира што су синдикати одлучили да не учествују у преговорима о Закона о раду,
Мартиновић је рекао да ће радна група настојати да онолико колико је могуће уважи и неке
предлоге који су они раније дали.
Из преговора о измена Закона о раду изашла је и Асоцијација малих и средњих предузећа, а
потпредсеник те асоцијације Милан Кнежевић рекао је Танјугу да су се из разговора повукли,
"јер је немогуће утицати на предлоге закона".
"Закон се не доноси ни у име синдиката да би остварио њихова права, ни у име послодаваца, а
ни радника ни државе. Он треба да буде средње решење које ће оптимално омогућити да свако
утка своје интересе у законско решење", објаснио је Кнежевић.
Према његовим речима, ни синдикати ни послодавци не могу да условљавају доношење
закона, јер се закони усвајају у Скупштини.
"Нажалост, појавили су се предлози закона које нико не разуме, не зна се ко је аутор тих
предлога, а влада као предлагач закона избегава да изађе са јединственим предлогом, јер неће
да преузме одговорност", оценио је Кнежевић.
Како је рекао, потребно је вратити се на почетак и да свако да своје предлоге на закон, "јер он
није интересно одређен, већ треба да буде зајднички именитељ свих интереса".
Директор Уније послодаваца Србије, Драгољуб Рајић, оценио је раније да је измена Закона о
раду нужна, а да су синдикати нереални у покушају да очувају нека права радника, што је
тренутно немогуће због тешких финансијских околности у којима послују домаће фирме у
приватном сектору.
Рајић је навео да предложене промене Закона о раду треба да омогуће запошљавање у
приватном сектору, а не само у јавним предузећима и државном сектору.
Потпредседник Савеза самосталих синдиката Србије, Зоран Михајловић изјавио је јуче да ће
Уколико буду усвојене измене Закона о раду, које девалвирају права радника,тај синдикат
организовати радикалне протесте и блокаде путева и институција.
Након што су се оба репрезентативна синдиката повукла из преговора о изради новог Закон о
раду, СССС је кренуо у организовање разговора са представницима синдиката и радницима у
свим градовима Војводине, са циљем припреме "на могуће активности поводом закона".
Михајловић је најавио да ће и СССС највероватније припремити и презентовати свој предлог
Закона о раду.
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Министри финансија и привреде Лазар Крстић и Саша Радуловић позвали су синдикате да се
врате за преговарачки сто.
Крстић је оценио је да је лоше што су синдикати одлучили да иступе из преговора о Закону о
раду и позвао их да се поново укључе у преговоре, како би до краја године био готов текст
измењеног закона, а Радуловић им је поручио да је једини начин за решавање несугласица да
се о њима разговара.
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