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Инвестиције кад сви биланси буду чисти
Транзициони фонд намениће 200 милиона евра у идућој години предузећима у
реструктурирању, рекао министар привреде Саша Радуловић. После конверзије
дуговања у капитал поверилаца радницима ће бити исплаћена дуговања, каже
министар. Када сви биланси буду чисти, моћи ће да се потраже инвеститори,
поручио Радуловић.
Министар привреде Србије Саша Радуловић рекао је да ће Транзициони фонд имати 200
милиона евра у идућој години који ће бити намењени за предузећа у реструктурирању.
Изјава Саше Радуловића
Пре него што им тај новац буде на располагању, предузећа ће морати да заврше личне карте,
попишу имовну, утврде дуговања и потраживања и направе пословни план за 2014, рекао је
министар на састанку с представницима пословодстава и синдиката предузећа у
реструктурирању у Београду.
На скупу којем су присуствовали представници више од 150 индустријских фирми у
реструктурирању Радуловић је рекао да свако од тих предузећа има будућност.
Министар привреде је рекао да ће после конверзије дуговања предузећа у капитал поверилаца
радницима бити исплаћена дуговања за плате и повезан стаж.
Како је прецизирао, радници ће добити минималне зараде, а преостали део дуга за плате биће
конвертован у капитал тако да ће радници постати власници дела капитала у фирмама.
После тога, додао је Радуловић, када сви биланси буду чисти, моћи ће да се потраже
инвеститори.
Министар је рекао да је потребно да се направи план пословања и да ће држава помоћи да се
доведу нова пословодства ако постојећа нису у стању да испуне своје обавезе.
Радуловић је рекао да тренутно нема решења за оверу здравстених књижица запослених у
предузећима у рестуктрирању и да је то питање за министарства здравља и рада која нису дала
никакво решење.
Здравствене књижице биће оверене крајем јануара пошто се заврши конверзија дуговања у
капитал, каже Радуловић.
"Ако се не остваре ова обећања, ја више нећу бити министар", обећао је Радуловић и истакао да
има најискреније намере за решавање проблема предузећа у реструктурирању.
Министар привреде је рекао да ће после сређивања биланса, предузећа у ресктуририрању моћи
да добију и помоћ из Фонда за развој.
Предузећа у реструктурирању развојна шанса
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Представници синдиката фирми у реструктурирању који су присуствовали састанку нису били
јединствени у оцени да ли ће министар Радуловић и Министарство успети да реше њихове
проблеме за непуна два месеца.
Замерено је што је прошло скоро 40 дана од претходног сусрета министра са синдикатима, као
и то што, како су навели, ништа осим захтева за израду такозваних личних карата предузећа
није урађено.
Више синдикалних представника у свом обраћању министру привреде затражило је помоћ за
себе и своје фирму, наводећи да су гладни, без здравственог осигурања и да плате нису
примали више месеци.
Они су захтевали да сви одговорни за ситуацију у њиховим фирмама кривично одговарају, као
и да се врати сав проневерени или украдени новац.
Потпредседник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Зоран Михајловић истакао је да
је радницима доста експеримената који су рађени у последњих 10 година и рекао да сумња да у
буџету постоји новац намењен за решавање проблема фирми у реструктурирању.
Представник СССС-а Љубиша Несторовић рекао је да предузећа у реструктурирању нису
болесно ткиво Србије, већ "развојна шанса" која треба да допринесе да земља боље живи.
Синдикалци су данас потписивали петицију којом се од Владе Србије тражи смена Радуловића,
али је договорено да се пружи још једна шанса министру и да се тај захтев преда 31. јануара
2014. године, ако до тада проблем тих фирми не буде решен.
"Понудити акције "Галенике" инвеститорима"
Саша Радуловић је рекао да држава разматра могућност да 20 одсто акција фармацеутске
компаније "Галеника" понуди финансијским инвеститорима.
Радуловић је рекао да новац од продаје 20 одсто акција "Галенике" не би завршио у буџету, већ
би се пласирао у развој производње те фабрике лекова.
Како је истакао, држава, као већински власник "Галенике", у реструктурирању не би узела тај
новац, већ би он био пласиран у унапређење производње и освајање нових тржишта.
Капитал "Галенике" би могао да се пласира на берзу и да тако то вредно предузеће буде
доступно свим грађанима Србије, али и инвестиционим фондовима, рекао је Радуловић.
Министар привреде је оценио да је такво решење за "Галенику" боље од понуде те
фармацеутске куће стратешким партнерима, који би само извлачили капитал из ње.
"Не интересује ме да дође страни инвеститор, купи 'Галенику', побаца 'Галенике' производе и
преко те фирме дође до нашег тржишта, на коме ће продавати своје лекове", рекао је
Радуловић.
Влада Србије је 25. новембра дала сагласност за покретање поступка приватизације
фармацеутске компаније Галеника у којој има 85 одсто акција.
За куповину "Галенике" била је заинтересована америчка компанија Валиант, али је почетом
јуна ове године одустала од слања писма о намерама за стратешко партнерство.
Према речима представника Министарства привреде Србије, тренутно има више од 10
инвеститора заинтересованих за куповину "Галенике".
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Социјални програм за крагујевачке оружаре
За добровољни одлазак уз социјални програм определило се 377 радника
крагујевачког "Застава оружја", углавном из производње. У синдикату страхују да
ће фабрика остати без потребног производног кадра, јер је заустављено
запошљавање нових, стручних кадрова.
У крагујевачкој фабрици "Застава оружје" за добровољни одлазак уз социјални програм
државе, изјаснило се 377 од 2.190 запослених, саопштио је синдикат те фабрике.
Изјашњавање радника о понуди надлежног министарства трајало је од 29. новембра до 3.
децембра.
Председник самосталниог синдиката крагујевачких оружара Драган Илић каже да су се за
социјални програм определили махом радници којима је до пензије остало око пет година, а
око њих 30 испуњава један од услова за одлазак у пензију.
Илић додаје да је међу онима који су решили да добровољно напусте фабрику, највише
производних радника - њих око 200.
Будући да је стопирано запошљавање нових, стручних кадрова, Илић страхује да ће фабрика
остати без потребног производног кадра.
Последњи социјални програм у "Застава оружју" у Крагујевцу, спроведен је почетком 2011.
године, када је ту фабрику напустило више од 400 радника.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=05&nav_id=785690

Држава продаје 20% акција Галенике?
ИЗВОР: БЕТА, ТАНЈУГ
Београд -- Држава разматра могућност да 20 одсто акција фармацеутске компаније
Галеника понуди финансијским инвеститорима, каже министар привреде Саша
Радуловић.
Радуловић је на састанку са синдикатима и пословодствима предузећа у реструктурирању казао
да новац од продаје 20 одсто акција Галенике не би завршио у буџету, већ би се пласирао у
развој производње те фабрике лекова.
Како је истакао, држава, као већински власник Галенике, у реструктурирању не би узела тај
новац, већ би он био пласиран у унапређење производње и освајање нових тржишта.
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Капитал Галенике би могао да се пласира на берзу и да тако то вредно предузеће буде доступно
свим грађанима Србије, али и инвестиционим фондовима, казао је Радуловић.
Министар привреде је оценио да је такво решење за Галенику боље од понуде те фармацеутске
куће стратешким партнерима, који би само извлачили капитал из ње.
"Не интересује ме да дође страни инвеститор, купи Галенику, побаца Галенике производе и
преко те фирме дође до нашег тржишта, на коме ће продавати своје лекове", рекао је
Радуловић.
Влада Србије је 25. новембра дала сагласност за покретање поступка приватизације
фармацеутске компаније Галеника у којој има 85 одсто акција.
За куповину Галенике била је заинтересована америчка компанија Валиант (Валеант
Пхармацеутицалс Нортх Америца Ллц, УСА), али је почетом јуна ове године одустала од
слања писма о намерама за стратешко партнерство.
По речима представника Министарства привреде Србије, тренутно има више од 10 инвеститора
заинтересованих за куповину "Галенике".
Вршилац дужности генералног директора Галенике, Живомир Новаковић, рекао је Тањугу 25.
новембра да очекује да ће већ следеће недеље ресорно министарство изнети план решавања
проблема у том предузећу.
Новаковић је тада навео да је руководство Галенике доставило комплетирану личну карту
пословања предузећа ресорном министарству, и додао да очекује да ће на основу тога влада
изаћи са конкретним планом мера.
Пореска управа је пре скоро два месеца блокирала рачун тог предузећа што представља
проблем у пословању.
Синдикати "Галенике" разговарали су крајем октобра са представницима Министарства
привреде када су добили уверавања да се воде преговори са банкама и повериоцима како би се
омогућио несметани рад компаније, без блокаде рачуна по основу доспелих потраживања.
У заједничком саопштењу Синдиката Независност и Самосталног синдиката Галенике тада је
наведено да је представницима синдиката речено да ће Министарство и Влада помоћи
опоравак Галенике и повећање производње у што већем обиму, обзиром на значај лекова те
куће за укупан здравствени систем.
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Решити проблем или смена Радуловића
ИЗВОР: БЕТА, ТАНЈУГ
Београд -- Представници синдиката затражиће од Владе Србије смену министра
Радуловића, ако до 31. јануара не буде решен проблем фирми у реструктурирању.
Министар привреде Саша Радуловић изјавио је, на састанку с представницима синдиката и
руководстава предузећа у реструктурирању у Србији, који је одржан у Дому синдиката, да ће до
краја године бити настављено чишћење биланса предузећа у реструктурирању, како би од
јануара 2014. она могла да добију средства од Фонда за развој и наставе нормално пословање.
Радуловић је саопштио да никада није рекао да је циљ да та предузећа буду ликвидрана или да
оду у стечај, већ да му је циљ да домаћа привреда оживи и остварује профит.
Покретање производње биће могуће када та предузећа добију кредитна средства из Фонда за
развој, која се процењују на око 200 милиона евра за следећу годину, додао је он.
Пре него што им тај новац буде на располагању, предузећа ће морати да заврше личне карте,
попишу имовну, утврде дуговања и потраживања и направе пословни план за 2014, казао је он.
Радуловић је казао да свака од 153 индустријске фирме у реструктурирању, чији су
представници присуствовали данашњем састанку, има будућност.
Синдикати су одлучили да захтев за смену министра привреде, за који су прикупљени потписи
у тим предузећима, не предају Влади Србије данас, како су раније најавили, већ да сачекају до
краја јануара, како би видели да ли ће оно што је договорено са Радуловићем бити поштовано.
Синдикати су затражили од Владе и да на првој наредној седници усвоји посебан програм за
реорганизацију и социјалну заштиту предузећа у реструктурирању и радника запослених у тим
фирмама.
Радуловић је на састанку поручио представницима синдиката да их не види као противнике
већ као сараднике, истакавши да му је потребна њихова помоћ да би му указали који директори
добро обављају посао, а који треба да буду смењени.
"Мени треба раст моје привреде, намештам нашој привреди, то је мој посао. Али да би
наша предузећа добила тендере она морају да буду чиста, јер само од тога наша привреда
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може да има користи", поручио је министар.
Да би се неко предузеће опоравило, мора да се зна колика је имовина предузећа, колико она
вреди и колико је предузеће дужно, рекао је Радуловић.
"То је лична карта предузећа и свако ко је књиговодство водио у складу са законом, за седам
дана може да је достави", објаснио је он.
Радуловић је навео да ће сви повериоци у предузећима за реструктурирање, након чишћења
биланса, постати сувласници капитала тог предузећа, па и радници. Радницима ће на име
зарада које им се дугују бити исплаћене минималне зараде, а на основу дела зараде преко
износа минималца, радници ће моћи да постану сувласници предузећа.
Министар је објаснио да је циљ да се најпре омогуће чисти биланси у предузећима у
реструктурирању, а да онда предузећа тако "чиста" уђу у наредну годину са могућношћу да од
Фонда за развој добију средства као обртни капитал за пословање.
Оње казао да је потребно да се направи план пословања и да ће држава помоћи да се доведу
нова пословодства ако постојећа нису у стању да испуне своје обавезе.
Представници синдиката су министра више пута током говора прекидали, указујући да желе да
чују план, жалећи се да више месеци нису добили плате и да им нису оверене здравствене
књижице, на шта је он одговорио да представници сваког предузећа које није добило плате
више од месец дана могу да се јаве свом руководству да им се минималне зараде што пре
уплате.
Што се тиче овере здравствених књижица, Радуловић је рекао да то није у његовој, већ у
надлежности министарства здравља и рада, али је подсетио да је његов предлог био да се кроз
пореску реформу, коју влада није прихватила, направи систем да сви грађани имају
здравствено осигурање независно од запослења.
"Ја ту не могу ништа да учиним, али кад се реши проблем реструктурирања, од јанара
2014. ће бити оверене књижице", рекао је министар.
"Ако се не остваре ова обећања, ја више нећу бити министар", обећао је Радуловић и истакао
да има најискреније намере за решавање проблема предузећа у реструктурирању.
Он је додао и да му позиција министра приведе није потребна за сликање, већ да има
најискреније намере да покрене српску привреду.
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Радуловић је поновио да је у Србији спроведена пљачкашка и криминална приватизација.
Кривац за то је тадашње Министарство привреде и агенције у његовој надлежности, а посебно
Агенција за приватизацију јер је њен посао да контролише процес приватизације, поновио је
министар.
Радуловић је подсетио да је пет година пре именовања на место министра, био финансијски
експерт који је радио за тужилаштво и полицију у великом броју случајева приватизација,
укључујући и 24 спорне на којима се сада ради, и да је сарађивао са Верицом Бараћ, Видом
Узелац и тимом који је радио на том послу.
"Годинама су биле опструкције, покушаји да се ти поступци угуше, да не изађу прави
подаци, да се не види шта се десило, и тек смо у последњих годину ипо дана успели да
направимо велике помаке. Никакве транспарентности није било. Намештали су сваку
појединачну приватизацију", рекао је Радуловић.
Министар је подсетио на случај Вршачких винограда, који је ових дана у жижи јавности и у
којем је поступак приватизације лоше вођен.
"Проценили су имовину, а заборавили род грожђа на чокотима, за који се испоставило да
вреди неких седам милиона евра. Заборавили су да Вршачки виногради имају преко 1.000
хектара државног земљишта у закупу, па ни то нису проценили. Ко је организовао све ово Агенција за приватизацију и министар", рекао је Радуловић.
Он је нагласио да му је два и по месеца требало да постави новог директора Агенције за
приватизацију и скине људе који су у овоме учествовали.
Том инвеститору, како је навео министар, наместили су да добије субвенције од 6.000 евра по
радном месту, дозволили су да се отпусти 247 људи из винограда, држава је дала новац за
социјални програм, а радници један дан били на бироу након чега их је преузела нова фирма,
како би добила субвенцију.
"Е то смо зауставили", рекао је Радуловић.
Индустријски синдикати Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) и УГС Независност
саопштили су данас да ће 31. јануара затражити од Владе Србије смену министра привреде
Саше Радуловића, ако до тада не буде решен проблем фирми у реструктурирању.
На заједничком састанку представника тих синдиката и предузећа у реструктурирању у
Београду, коме је присуствовао и министар Радуловић, донета је одлука којом се од Владе
тражи да на првој наредној седници донесе посебан програм за ревитализацију,
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реорганизацију и социјалну заштиту предузећа у реструктурирању.
Програм треба да обухвати свако предузеће појединачно, мерама финансијско-кредитне
подршке, тржишне и извозне, развојне подршке и као и оне за деблокаду рчуна.
Од Владе се тражи да обезбеди средства за исплату зарада или дела зарада запослених, до
стварања услова за приватизацију или до стварања услова да сама предузећа исплате зараде.
Траже се и средства за дефинитивне социјалне програме.
Синдикати пословодства 153 предузећа у реструктурирању траже од Владе да за реализацију
тог програма формира стручну радну групу, коју ће чинити представници министарства
привреде, финансија, пољопривреде, грађевинарства, рада, као и представници
репрезентативних индустријских синдиката.
Председник Самосталног синдиката хемије и неметала Љубиша Несторовић рекао је да у
последње време доминира став министарства да су предузећа у реструктурирању "бунар без
дна" што, како је указао - није тачно, јер су она развојна шанса Србије.
Председник Самосталног синдиката металаца Зоран Вујовић упитао је министра да ли зна шта
значи и како се осећа радник који је постао технолошки вишак, који не може да прехрани
породицу? Поручио је да нема времена за чекање и да радници желе да чују конкретан план
како ће се оживети предузећа.
"Овај народ није крив за своју судбину. Сваки министар који дође прво крене од предузећа у
реструктурирању. Хоћемо ли једном имати министра који има развојну политику.
Кажете да је 750 милиона долара бачено у бунар - јесу ли ови људи криви за то", питао је
Вујовић.
Он је рекао да је у области металске индустрије од почетка 2000. године без посла остало
300.000 људи.
Потпредседник СССС Зоран Михајловић изразио је бојазан да министар привреде неће имати
подршку Владе Србије за програм који планира да спроведе.
"Дајте нам јасан програм, ово што смо данас чули је чиста демагогија... Причате као Карл
Маркс, а правите законе као Ангела Меркел", поручио је Михајловић изразивши резерву да ће
Радуловић моћи да спроведе све што је замислио, јер су у пљачашке приватизације, како је
казао, умешани многи људи блиски и садашњим властима.
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Представници синдиката предузећа указали су да је данашњи састанак "почетак радничког
бунта", а представник синдиката Петрохемије најавио је да ће већ у петак у том предузећу бити
обустављена производња и бити организован протест.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=05&nav_id=785649

КВ: Протест радника Фабрике вагона
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Краљево -- Радници Фабрике Вагона Краљево (ФВК), који су у штрајку већ шест
месеци, организовали су протестну шетњу до зграде Градске управе.
Радници, којима се дугује од 14 до 20 плата, поновили су током шетње захтев за исплату
заосталих дуговања, а затражили су и да вицепремијер Александар Вучић дође у Фабрику
вагона.Они су најавили да ће чекати још неколико дана, а онда кренути у радикализацију
протеста.
Синдикати оптужују менаџмент Фабрике вагона да не брине о радницима, јер су се у последњих
скоро шест месеци, од када траје штрајк, само једном састали са радницима.
То је друга протестна шетња штрајкача Фабрике вагона. Претходна је била 15. октобра, на којој
су, како и сада, изнели захтев да им се исплате заостала дуговања, овере здравствене књижице
и потпише колективни уговор.
Ненад Терзић, председник Штрајкачког одбора, тражио је од градоначелника Краљева да стане
уз раднике и да учини све да у Краљево дође потпредседник Владе.
"Тражимо да обећате пред свим овим окупљеним радницима да ћете довести Вучића. Не
знамо ми ко је крив за ситуацију у фабрици, али нека потпредседник Владе дође и нека му
онда садашњи менаџмент објасни ситуацију. Чекаћемо још пар дана и онда крећемо у
акцију. Видећете", поручио је Терзић градоначелнику Краљева, који је присуствовао
протестном скупу.
Градоначелник Драган Јовановић, рекао је радницима да се води велика борба за Фабрику
вагона, да власт у Краљеву не седи скрштених руку и покушава да оствари контакт са
министром привреде.
"Не можемо да пустимо да људи заврше на улици", рекао је он.
"У писму које сам послао министру привреде Саши Радуловићу, рекао сам да је социјална
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ситуација радника у Краљеву веома тешка, да радници Фабрике вагона нису добили ни
динар последњих шест месеци, да уколико пропадне ФВК, Град Краљево може да остане без
Спомен парка, Градског стадиона, Машинске школе, Ливнице", рекао је градоначелник
Јовановић окупљеним радницима.
Он је додао да очекује што скорији састанак представника ФВК у Министарству привреде.
Градоначелник Краљева је претходно, у Скупштини Града, изјавио да, према његовим
сазнањима, ФВК није међу 25 фабрика у Србији за које се тражи стратешки партнер, већ у
другој, бројнијој групи фабрика којима прети стечај.
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=05&nav_id=785641

КГ: Блокада станице још траје
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Крагујевац -- Упркос договору радника "Аутосаобраћаја" и првог потпредседника
Владе Србије Александра Вучића, блокада главне аутобуске станице у Крагујевцу
још траје.
Блокада станице још траје, а када ће бити прекинута биће познато наредне седмице када би
"Аутосаобраћај" требало да стигне ново руководство, изјавила је данас Тањугу председница
Слободног синдиката Сузана Марковић.
"Држава би сутра и званично требало да постане већински власник `Аутосаобраћаја` и да
именује нов менаџмент, који би запосленима наредне седмице требало да предочити даље
кораке у пословању предузећа", рекла је Марковићева наглашавајући да ће радници тада
одлучити да ли ће одблокирати станицу.
Наредне седмице би, како је додала, требало да се реализује социјални програм за 288
радника, после чега ће у "Аутосаобраћају" остати око 190 запослених. Радници су се данас
пријављивали за минимални лични доходак који би треабло да добију сутра или у суботу.
"Поред пријављивања, радници потписују и уговор којим се дефинише да ће им накнадно
бити исплаћена разлика између минималне зараде и личног дохотка", рекла је Марковићева
и подсетила да је главна аутобуска станица у блокади од 16. октобра.
Она је навела, да ће до 15. фебруара бити познато да ли ће "Аутосаобраћај" наставити да
функционише као државно предузеће или ће добити стратешког партнера.
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Тражећи исплату заосталих плата, реализацију социјалног програма, оверу здравствених
књижица и утврђивање одговорности за пропадање "Аутосаобраћаја", радници су 44 дана
држали у блокади пругу и магистрални пут Крагујевац- Краљево, коју су јуче прекинули после
обећања добијених од првог потпредседника владе Александра Вучића да ће им захтеви бити
испуњени.
Због те блокаде канцеларија Заједно за Шумадију-Уједињени региони Србије данас је у
саопштењу достављеном медијима, поставила питање надокнаде штете грађанима, привреди и
локалној самоуправи.
Наглашавајући да су Фијат аутомобили Србија и његови компоненташи прептрпели губитке, да
је пословање приватних предузетника било угрожено, а да су ненадокнадиви финансијски
губици породицама, деци, због отежаних услова одласка у школу и здравствене заштите, ЗЗШУРС у саопштењу наглашава "да за то неко треба да одговара кад-тад", и то "синдикат правно а
налогодавци политички".
Предузеће "Аутосаобраћај" је почетком октобра остало без посла у јавном превозу путника у
Крагујевцу, јер је локална самоуправа, због бројних примедби грађана на ред вожње, раскинула
уговор, што је урадила и општина Топола и те послове поверили "Ласти" и "Вуловић
Транспорту".
Иако су "Аутосаобраћају" поверени послови у међуградском превозу, те линије се не одржавају
због недостатка исправних аутобуса.
Влада Србије јуче је прихватила програм мера за кредитну подршку привредном
друштву "Аутосаобраћај" АД Крагујевац у реструктуирању, чијом применом се
стварају услови за разрешавање кризне ситуације у овом предузећу.
Радници "Аутосабраћаја" прекинули су јуче блокаде саобраћаја у Крагујевцу,
након што им је на састанку са првим потпредседником Владе Александром
Вучићем у Београду, обећано испуњење њихових захтева.
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=12&dd=05&nav_id=785484

Застава оружје: 377 радника одлази
ИЗВОР: БЕТА
Крагујевац -- У фабрици Застава оружје се за добровољни одлазак, уз социјални
програм државе, изјаснило 377 од 2.190 запослених, саопштио је данас синдикат те
фабрике.
Изјашњавање радника о понуди надлежног министарства трајало је од 29. новембра до 3.
децембра.
Председник Самосталног синдиката крагујевачке фабрике оружја Драган Илић рекао је Бети
да се највише оружара определило за социјални програм по условима за раднике којима је
остало до пет година до пензије, а око 30 испуњава један од услова за одлазак у пензију.
"Међу радницима који су одлучили да напусте фабрику уз социјални програм највише њих, око
200, су производни радниц", рекао је Илић.
Он је навео да је социјални програм добар начин да фабрику напусте они који су на "заласку
каријере", али је оценио да није добро што ће читаве производне линије и процеси остати без
радника.
"Стопирано је запошљавање нових стручних кадрова, па смо забринути за будућност фабрике",
рекао је Илић.
Последњи социјални програм за оружаре у Крагујевцу спроведен је у фебруару 2011. године
када је фабрику напустило више од 400 радника.

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:467133-Radulovic-Radim-u-korist-srpskih-firmi

Радуловић: Радим у корист српских фирми
З. Радовић
Министар привреде разговарао са синдикатима фирми у реструктурирању: Није
ми циљ да шаљем у стечај, већ да домаћа привреда оживи и остварује профит.
Повучен захтев синдиката за смену министра
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НИЈЕ ми циљ да предузећа у реструктурирању шаљем у стечај и ликвидацију, већ да домаћа
привреда оживи и да остварује профит. Ја сам министар наше, а не стране привреде и потребно
ми је да наше фирме добијају тендере, јер је мој посао да наша привреда од њих има корист.
„Намештам“ нашој привреди. Овако је министар Саша Радуловић у четвртак покушао да увери
представнике Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката
„Независност“, да му није циљ да угаси предузећа од којих нека и дуже од деценије чекају
расплет спорних приватизација.
Министар је рекао да би до 31. јануара требало да се окончају сви проблеми предузећа у
реструктурирању, као и да ниједна од 153 фирме није за „одстрел“, већ да све имају реалне
шансе да се извуку из ове дубоке кризе, уколико напишу планове пословања.
Зоран Вујовић, председник Самосталног синдиката металаца Србије, истакао је да радници
више немају времена да чекају и да има оних којима скоро годину дана касне плате.
- Сваког дана стрепимо да ли ће нам бити исплаћене зараде, гледамо на табле да ли ће се наша
имена наћи на списковима технолошког вишка - рекао је Вујовић.
- Нико није против тога да се уведе ред, али живот не сме да стане. Предузећа морају да раде, а
људи да примају плате.
Министар Радуловић је рекао да се средствима из Фонда за развој може премостити јаз и
исплатити зараде док се не оконча период реструктурирања.
- Нека се јаве руководиоци свих ових предузећа која не могу да исплате плате за месец дана и
омогућићемо им да исплате раднике до Нове године - казао је министар.
- Већ смо направили такве програме са ФАП-ом, „Петром Драпшином“, а у среду су били и из
„Аутосабраћаја“.
После двочасовног разговора са министром, синдикати су одложили захтев за смену министра
Радуловића, иако су прикупили потписе.
ПРИЈАВЕ
- Било је много отпора и била су ми потребна два и по месеца да бих сменио директора
Агенције за приватизацију и поставио нову директорку, Виду Узелац - рекао је Радуловић.
- Спречили смо намештену приватизацију „Вршачких винограда“ и зауставили продају „Прве
петолетке“, а кривичне пријаве су поднете против свих који нису радили по закону.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/425169/Radulovic-Proslo-je-vreme-kada-su-ministri-bacali-pare-i-uzimali-reket

Радуловић: Прошло је време када су
министри бацали паре и узимали рекет
ФоНет
- Надам се да је иза нас време када су министри са џаком пара шетали по Србији и делили паре
где треба, вукли стране инвеститоре за рукав, бацали паре и узимали рекет, рекао је данас
министар привреде Србије Саша Радуловић.
Радуловић је на скупу Уније послодаваца Србије поновио да су претходне Владе водиле
катастрофалну економску политику и нису створиле добро окружење за домаћу привреду, због
чега последице осећају сви грађани и послодавци.
- Та политика је промењена, имамо нови курс који наилази на нове отпоре, јер су се створиле
интересне групе које су живеле од поквареног система, на терет свих пореских обвезника
Србије- истакао је Радуловић.
Према његовим речима, потребно је створити стабилно пословно окружење, добар порески
систем, добро радно законодавство и привреду која је прави профит.
Радуловић је истакао да су у буџету за наредну годину укинуте све субвенције, осим оних за које
се Влада уговорима обавезала.
- Укинуте су све субвенције предузећима у реструктурирању да бисмо их довели на здраве ноге
- рекао је Радуловић.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/425200/Radulovic-Ponuditi-20-odsto-akcija-Galenike-investitorima

Радуловић: Понудити 20 одсто акција
Галенике инвеститорима
Бета
Министар привреде Србије Саша Радуловић изјавио је данас да држава разматра могућност да
20 одсто акција фармацеутске компаније Галеника понуди финансијским инвеститорима.
Радуловић је на састанку са синдикатима и пословодствима предузећа у реструктурирању
казао да новац од продаје 20 одсто акција Галенике не би завршио у буџету, већ би се пласирао
у развој производње те
фабрике лекова.
Како је истакао, држава, као већински власник Галенике, у реструктурирању не би узела тај
новац, већ би он био пласиран у унапредјење производње и освајање нових тржишта.
Капитал Галенике би могао да се пласира на берзу и да тако то вредно предузеће буде доступно
свим градјанима Србије, али и инвестиционим фондовима, казао је Радуловић.
Министар привреде је оценио да је такво решење за Галенику боље од понуде те фармацеутске
куће стратешким партнерима, који би само извлачили капитал из ње.
- Не интересује ме да додје страни инвеститор, купи Галенику, побаца Галеникине производе и
преко те фирме додје до нашег тржишта, на коме ће продавати своје лекове - рекао је
Радуловић.
Влада Србије је 25. новембра дала сагласност за покретање поступка приватизације
фармацеутске компаније Галеника у којој има 85 одсто
акција.
За куповину "Галенике" била је заинтересована америчка компанија Валиант (Валеант
Пхармацеутицалс Нортх АмерицаЛлц, УСА), али је почетом јуна ове године одустала од слања
писма о намерама за стратешко партнерство.
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По речима представника Министарства привреде Србије, тренутно има
више од 10 инвеститора заинтересованих за куповину "Галенике".

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/resenje_ili_smena_ministra_radulovica.4.html?news_id=272362

Индустријски синдикати СССС и УГС Независност дали рок министру привреде до 31.
јануара

Решење или смена министра Радуловића
АУТОР: Љ. Б.
Београд - Не буде ли решен проблем 153 предузећа у реструктурирању до 31. јануара,
индустријски синдикати УГС Независности и Самосталног синдиката затражиће од Владе да
смени министра привреде Сашу Радуловића. Оба гранска синдиката недељама су прикупљала
потписе за смену министра, који је сада добио нови рок да учини нешто, пре свега, јер је јуче,
како кажу синдикалци који су присуствовали састанку, био „конкретан и убедљив“.
„Из Транзиционог фонда биће издвојено 200 милиона евра за предузећа у реструктурирању“,
најавио је министар Радуловић. Он је јуче обећао представницима посрнулих предузећа да ће
после конверзије дуговања предузећа у капитал поверилаца радницима бити исплаћена
дуговања за плате и повезан стаж. „Радници ће добити минималне зараде, а остали део дуга за
плате биће конвертован у капитал, тако да ће радници постати власници дела капитала“,
напоменуо је Радуловић.
Пре него што се то деси, сва предузећа, подсетио је он, морају да пошаљу личне карте, попишу
имовину, дуговања, потраживања, али и направе пословни план за наредну годину. Тек после
тога, како је рекао, моћи ће да се разговара о инвеститорима. Здравствене књижице би требало,
како је напоменуо, да буду оверене до краја јануара, подсетивши да је то питање пре свих за
министарства здравља и рада. „Ако се не остваре ова обећања, ја више нећу бити министар“,
рекао је Радуловић, који није пропустио прилику да каже да су приватизације лоше рађене, да
су тендери намештани, као и да за то криви бивше министарство, али и Агенција за
приватизацију.
Представници синдиката и предузећа у реструктурирању су јуче, у присуству лидера СССС
Љубисава Орбовића и министра Радуловића, одлучили да затраже од Владе да на првој
наредној седници направи посебан програм за ревитализацију, реорганизацију и социјалну
заштиту предузећа у реструктурирању.
„Од Владе тражимо да обезбеди средства за исплату зарада или дела зарада запослених, створи
услове за приватизацију, али и да обезбеди средства за дефинитивне социјалне програме“,
поручили су индустријски синдикати.
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Велики отпор разних интересних група
Београд - Министар привреде Србије Саша Радуловић изјавио је да нова економска политика
наилази на велике отпоре, зато што је стари систем створио интересне групе које су живеле од
тог „поквареног система“, а на терет пореских обвезника.
На конференцији „ИТ и телекомуникације - шанса за развој“, он је рекао да је прошло време
„министара који са врећама пара ходају по Србији и деле паре где мисле да треба, вуку стране
инвеститоре за рукав, бацају паре по радном месту и узимају рекет у поступку“.
Он је рекао да се прва промена види у предложеном буџету за 2014. годину у којем су, како је
истакао, укинуте све субвенције - и инвеститорима за отварање нових радних места и
предузећима у реструктурирању.
Радуловић је рекао да су субвенције предузећима у реструктурирању укинуте, јер „хоће да их
доведе на здраве ноге“. Многа од тих предузећа, према његовим речима, „могу да
функционишу, али не на овакав начин“. Бета

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/zahtev-za-smenom-radulovica-%E2%80%9Cna-cekanju%E2%80%9D

Захтев за сменом Радуловића “на чекању”
Представници синдиката предузећа у реструктурирању затражили су данас од
министра привреде и Владе Србије да што пре донесу програм за ревитализацију
предузећа у реструктурирању, која су, како су поновили, развојна шанса Србије
због чега не би смела да буду ликвидирана или оду у стечај.
Министар привреде Саша Радуловић, који је присустовао састанку синдиката, изјавио је да ће
до краја године бити настављено чишћење биланса предузећа у реструктурирању, како би од
јануара 2014. она могла да добију средства из Фонда за развој и наставе нормално пословање.
Представници синдиката су министра више пута током говора прекидали, указујући да желе да
чују тачан план, жалећи се да више месеци нису добили плате, као и да желе да раде и имају
оверене здравствене књижице.
Радуловић је, на састанку са представницима синдиката и руководства предузећа у
реструктурирању, саопштио да никада није рекао да је циљ да та предузећа буду ликвидрана
или да оду у стечај, већ да му је циљ да домаћа привреда оживи и остварује профит.
Синдикати су одлучили да захтев за његову смену, за који су потписи прикупљени у тим
предузећима не предају Влади Србије одмах, како су раније најавили, већ да сачекају до краја
јануара.
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/radulovic-bice-nastavljeno-ciscenje-bilansa-preduzeca

Радуловић: Биће настављено чишћење
биланса предузећа
Министар привреде Саша Радуловић изјавио је данас да ће до краја године бити
настављено чишћење биланса предузећа у реструктурирању, како би од јануара
2014. она могла да добију средства од Фонда за развој и наставе нормално
пословање.
Радуловић је, на састанку са представницима синдиката и руководства предузећа у
реструктурирању у Србији, који је данас одржан у Дому синдиката, саопштио да никада није
рекао да је циљ да та предузећа буду ликвидрана или да оду у стечај, већ да му је циљ да домаћа
привреда оживи и остварује профит.
Покретање производње биће могуће када та предузећа добију кредитна средства из Фонда за
развој, која се процењују на око 200 милиона евра за следећу годину, додао је он.
Синдикати су одлучили да захтев за смену министра привреде, за који су прикупљени потписи
у тим предузећима, не предају Влади Србије данас, како су раније најавили, већ да сачекају до
краја јануара, како би видели да ли ће оно што је договорено са Радуловићев бити поштовано.
Синдикати су затражили од Владе и да на првој наредној седници усвоји посебан програм за
реорганизацију и социјалну заштиту предузећа у реструктурирању и радника запослених у тим
фирмама.
Радуловић је на састанку поручио представницима синдиката да их не види као противнике
већ као сараднике, истакавши да му је потребна њихова помоћ да би му указали који директори
добро обављају посао, а који треба да буду смењени.
"Мени треба раст моје привреде, намештам нашој привреди, то је мој посао. Али да би наша
предузећа добила тендере она морају да буду чиста, јер само од тога наша привреда може да
има користи", поручио је министар.
Да би се неко предузеће опоравило мора да се зна колика је имовина предузећа, колико она
вреди и колико је предузехе дужно, рекао је Радуловић.
"То је лична карта предузећа и свако ко је књиговодство водио у складу са законом, за седам
дана може да је достави", објаснио је он.
Радуловић је навео да ће сви повериоци у предузећима за реструктурирање, након чишћења
биланса, постати сувласници капитала тог предузећа, па и радници. Радницима ће на име
зарада које им се дугују бити исплаћене минималне зараде, а на основу дела зараде преко
износа минималца, радници ће моћи да постану сувласници предузећа.
Министар је објаснио да је циљ да се најпре омогуће чисти биланси у предузећима у
реструктурирању а да онда предузећа тако "чиста" уђу у наредну годину са могућношћу да од
Фонда за развој добију средства као обртни капитал за пословање.
Представници синдиката су министра више пута током говора прекидали, указујући да желе да
чују план, жалећи се да више месеци нису добили плате и да им нису оверене здравствене
књижице, на шта је он одговорио да представници сваког предузећа које није добило плате
више од месец дана могу да се јаве свом руководству да им се минималне зараде што пре
уплате.
Што се тиче овере здравствених књижица Радуловић је рекао да то није у његовој већ у
надлежности министарства здравља и рада, али је подсетио да је његов предлог био да се кроз
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пореску реформу, коју влада није прихватила, направи систем да сви грађани имају
здравствено осигурање независно од запослења.
"Ја ту не могу ништа да учиним, али кад се реши проблем реструктурирања, од јанара 2014. ће
бити оверене књижице", рекао је министар.
Он је додао и да му позиција министра приведе није потребна за сликање, већ да има
најискреније намере да покрене српску привреду.
Радуловић је поновио да је у Србији спроведена пљачакашка и криминална приватизација и да
за лоше стање у коме су се нашла многа предузећа нису криви радници, већ држава и
политичке странке које су то дозволиле.
Синдикати траже јасан програм, а не демагогију
Представници синдиката предузећа у реструктурирању затражили су данас од министра
привреде и Владе Србије да што пре донесу програм за ревитализацију предузећа у
реструктурирању, која су, како су поновили, развојна шанса Србије због чега не би смела да
буду ликвидирана или оду у стечај.
Министар привреде Саша Радуловић, који је присустовао састанку синдиката, изјавио је да ће
до краја године бити настављено чишћење биланса предузећа у реструктурирању, како би од
јануара 2014. она могла да добију средства из Фонда за развој и наставе нормално пословање.
Представници синдиката су министра више пута током говора прекидали, указујући да желе да
чују тачан план, жалећи се да више месеци нису добили плате, као и да желе да раде и имају
оверене здравствене књижице.
Председник Самосталног синдиката хемије и неметала Љубиша Несторовић рекао је да у
последње време доминира став министарства да су предузећа у реструктурирању "бунар без
дна" што, како је указао - није тачно, јер су она развојна шанса Србије.
Председник Самосталног синдиката металаца Зоран Вујовић упитао је министра да ли зна шта
значи и како се осећа радник који је постао технолошки вишак, који не може да прехрани
породицу?И Поручио је да нема времена за чекање и да радници желе да чују конкретан план
како ће се оживети предузећа.
"Овај народ није крив за своју судбину. Сваки министар који дође прво крене од предузећа у
реструктурирању. Хоћемо ли једном имати министра који има развојну политику. Кажете да је
750 милиона долара бачено у бунар - јесу ли ови људи криви за то?", питао је Вујовић.
Он је рекао да је у области металске индустрије од почетка 2000. године без посла остало
300.000 људи.
Потпредседник С С С С Зоран Михајловић изразио је бојазан да министар привреде неће
имати подршку Владе Србије за програм који планира да спроведе.
"Дајте нам јасан програм, ово што смо данас чули је чиста демагогија... Причате као Карл
Маркс, а правите законе као Ангела Меркел", поручио је Михајловић изразивши резерву да ће
Радуловић моћи да спроведе све што је замислио, јер су у пљачашке приватизације, како је
казао, умешани многи људи блиски и садашњим властима.
Представници синдиката предузећа указали су да је данашњи састанак "почетак радничког
бунта", а представник синдиката Петрохемије најавио је да ће већ у петак у том предузећу бити
обустављена производња и бити организован протест.
Радуловић је, на састанку са представницима синдиката и руководства предузећа у
реструктурирању, саопштио да никада није рекао да је циљ да та предузећа буду ликвидрана
или да оду у стечај, већ да му је циљ да домаћа привреда оживи и остварује профит.
Синдикати су одлучили да захтев за његову смену, за који су потписи прикупљени у тим
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предузећима не предају Влади Србије данас, како су раније најавили, већ да сачекају до краја
јануара.
Синдикати су затражили од Владе да на првој наредној седници усвоји посебан програм за
реорганизацију и социјалну заштиту предузећа у реструктурирању и радника запослених у тим
фирмама.
Тај програм требало би да обухвати свако предузеће појединачно и да се за свако од њих да
решење опстанка и будућег рада и развоја, саопштили су на састанку представници синдиката.
Такође су затражили да се за реализуацију тог програма оснује стручна радна група коју би
чинили представници ресорних министарства и репрезентативних индустријских синдиката,
Савеза самосталних синдиката Србије и Уједиињених гранских синдиката "Независност".
(Танјуг)

РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/pancevo/protest-sindikata-u-petrohemiji_443552.html

Протест синдиката у Петрохемији
ПАНЧЕВО
Самостални синдикат и синдикат инжењера и техничара Петрохемије у
реструктурирању протестоваће данас у подне пред управном зградом у Панчеву
због лошег односа државе према том предузећу и нерешеног питање цена
сировина.Председник Самосталног синдиката панчевачке Петрохемије Миша Фарага казао је
за агенцију Бета да ће на протесту бити донета одлука о даљој радикализацији протеста која ће
се односити на блокаде путева, улаза у Рафинерију нафте Панчево и протест испред зграде
Владе Србије.Крајња мера биће заустављање производње у Петрохемији, што може да изазове
престанак прераде у Рафинерији нафте, казао је он.Основна сировина за рад Петрохемије је
сирови бензин који му испоручује Нафтна индустрија Србије (НИС).Фарага је казао да је цена
сировина за Петрохемију које испоручује НИС неоправдано висока.Он је казао да ће данас у
9.30 бити одржан састанак представника Петрохемије с министрима енергетике и привреде,
Зораном Михајловић и Сашом Редуловићем и генералним директором НИС-а Кирилом
Кравченком.
Према речима Фараге, на састанку би требало да се постигне договор о начину решавања
проблема петрохемијске индустрије.
"Ако не буде било договора, биће донета одлука о радикализацији протеста", казао је Фарага.
Већински власник Петрохемије је држава Србија, а мањинске уделе имају и Србијагас и
Нафтна индустрија Србије, на основу конверзије дуговања.
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