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ПОСЛЕ РАЗГОВОРА СА ПРИВРЕДНИЦИМА
Вучић: Пуно добрих предлога, најтеже било са
грађевинцима, имаћемо још састанака
Тањуг
Премијер после сусрета у Палати Србија рекао да су с представницима страних
компанија већ конкретизоване неке мере које треба да учине што привлачнијим
инвестициони амбијент у Србији
БЕОГРАД - Састанци са привредницима, банкарима и грађевинцима, током којих је данас било
речи о владиним мерама за оживљавање привредних активности, по оцени премијера
Александра Вучића били су корисни јер се на њима чуло много добрих предлога, па ће, како је
најавио, овакви скупови постати пракса.
На састанцима у Палати Србија привредницима и банкарима предочен је краткорочни пакет
економских мера који има за циљ оживљавање привредних активности, раст реалног сектора и
нова запошљавања, који би од четвртка требало да буде оперативан.
Премијер Александар Вучић новинарима је рекао да је задовољан данашњим разговорима с
банкарима и да су с представницима страних компанија већ конкретизоване неке мере које
треба да учине што привлачнијим инвестициони амбијент у Србији, док му је разговор с
грађевинарима, како каже, био најтежи.
Након серије разговора Вучић је рекао да ће се састанци попут данашњих практиковати
убудуће свака два месеца како би се проверило шта је ко урадио, да ли се поштују уговорени
рокови и какви су резултати постигнути и наредни најавио у Нишу.
Вучић је пренео да му је најтежи био састанак са представницима грађевинског сектора.
ПРИСУСТВОВАО И МИШКОВИЋВУЧИЋ је одржао и састанак са домаћим привредницима,
међу којима је био и власник Делта холдинга Мирослав Мишковић. Упитан о његовом
присуству на састанку, Вучић је рекао да то није ништа чудно, јер су три Мишковићеве
комапаније међу првих 200 по плаћању пореза у Србији. Када је пак у питању било чије
поштовање закона, на суду је да то цени, додао је он.
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"Веома ми је тежак био тај састанак, свашта сам видео и мислио сам да све знам о српској
привреди и гледаћемо да колико можемо помогнемо, али ћемо много морати да мењамо. Ми
немамо више ни керамичаре, ни водоинсталатере, о инжењерима да не говорим... ", рекао је
Вучић.
На састанку са банкарима, Вучић је оценио да без снажне подршке банкарског сектора српској
привреди - нема ни здраве економије. Циљ тих мера је да се установи како и на који начин
држава може да помогне банкарском сектору, а да банке српску привреду, посебно приватни
сектор, доживљавају као услов свог напретка и стварања профита, рекао је председник владе.
Премијер је подсетио да ће банке од државе добити 60 милиона евра како би пласирале 1,2
милијарде евра субвенционисаних кредита за привреду, напомињући да би волео да само 10
одсто од тог новца оде у рефинансирање већ постојећих кредита.
"Знам колики ће притисак бити на банке, али за нас су најбитнија микро, мала и средња
предузећа, како бисмо подстакли ово мало здравог сектора привреде", рекао је Вучић и
подсетио да је само прошле године држава убацила у привреду 330 милиона евра кроз
субвенционисане кредите.
ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕПРЕДСТАВНИЦИ страних инвеститора оценили су после разговора с
премијером Вучићем да су пореске олакшице за новозапослене подстицајна мера, додајући да
је за раст инвестиција потребан и нови закон о раду. Разговор је добро протекао, саслушане су
све наше сугестије за поправљање инвестиционе климе у земљи, рекао је директор
представништва Хјуит Пакарда Милош Ђурковић. "Конкретан и један од главних предлога
свакако је нови закон о раду и то је заједничко мишљење свих колега", рекао је Ђурковић и као
добар оценио предлог да за 10 нових радних места послодавац плаћа порез само за троје, а
остало да буде обавеза државе, уверен да ће та мера поспешити запошљавање.
Премијер је поновио да ће усвајање мера које треба да допринесу опоравку српске привреде
влада одложити до четвртка, управо да би се чуло мишсљење и предлози, како банкарског
сектора, тако и представника страних инвеститира, грађевинске индустрије и домаћих
привредника са којима ће се током дана састати.
Министар финансија Лазар Крстић је на састанку рекао да је банкарски сектор основни
инструмент за побољшање ситуације и напоменуо да је време и за расправу о ненаплативим
кредитима, јер је потребно да се помогне предузећима који су у проблемима.
Представници банкарског сектора предложили су у разговору с премијером Вучићем да се
привреди, осим субвенционисаних динарских кредита са каматом која би износила пет одсто,
понуде и дугорочни кредити у еврима са каматом од три одсто. "Да нагласим да смо данас први
пут имали овако отворен и конкретан разговор са представницима владе и Народне банке и
мислим да је ово један велики успех И феноменалам почетак", рекао је председник Извршног
одбора Ерсте банке Славко Царић.
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Председница Извршног одбора Банке Интеза Драгиња Ђурић рекла је Тањугу да је
расположење свих банака позитивно, те да остаје да се види колико ће банке тај позитиван
приступ применити касније у својој политици.
КРАВЧЕНО ОПТИМИСТАГЕНЕРАЛНИ директор НИС-а Кирил Кравченко је навео да на
састанку предложено да се у јавну расправу о законима који регулишу сферу рада и
инвестиција максимално укључе и представници великог бизниса. Наводећи да постоји
неколико таквих подстицајних мера, Кравченко је рекао да је оптимиста кад је реч о променама
у добром смеру за Србију, те да и он и остали учесници разговора верују у рокове који су на
данашњем састанку у влади представљени.
"За сада је предложено да се кредити одобравају на рок од годину и по дана уз грејс период од
шест месеци, а ја лично више сам за то да кредити буду у динарима", рекла је Ђурић.
"Састанак је, за разлику од неких сличних раније, изузетно продуктиван", оценио је
председник Извршног одбора АИК банке Владимир Чупић, поменувши да је било речи и о
прописима који су у домену Народне банке и Министарства финансија.
Председник Управног одбора Сосиете Женерал банке Горан Питић сматра да је битно да се
одреде рокови и додаје да су већ сада договорене неки потези који би утицали на ефекте мера
за повећање ликвидности и који се односе пре свега на отклањање препрека које су оптерећење
за банке, попут резервисаних средстава, а што је могуће релаксирати...

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/464526/Danas-sastanak-Radne-grupe-za-Zakon-o-radu

Данас састанак Радне групе за Закон о раду
Тањуг
Састанак Радне групе за измене Закона о раду, биће данас одржан, а крајем ове недеље очекује
се да ће бити одржана и Седница Социјално-економског савета, изјавио је Тањугу председник
Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић.
Седница која је требало да буде одржана јуче одложена је после краћег састанка чланова Радне
групе са министром за рад Александром Вулином на коме је договорено да се детаљи у вези
измена Закона о раду разматрају данас.
Очекујемо да ће у петак или суботу бити одржана седница СЕС-а на којој ће присуствовати и
премијер Александар Вучић, а на којој ће детаљније бити разматрани реформиски закони и
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мере које влада планира да усвоји, навео је Атанацковић.
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин председавао је
у петак састанком Радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о раду,
а поред чланова Радне групе, састанку су присуствовали председници Савеза самосталних
синдиката Србије Љубисав Орбовић, УГС Независност, Бранислав Чанак, Уније послодаваца
Србије Небојша Атанацковић, као и председник Привредне коморе Србије Жељко Сертић.
Нацрт закона припремило је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
а чланови Радне групе су се сагласили да ће свакодневно радити на припреми Нацрта закона
како би га завршили у што краћем року.
Договорено је и да Привредна комора Србије, због значаја који ће имати у примени Закона у
пракси, активно учествује у његовој изради, наведено је у саопштењу.
Лидер УГС Независност Бранислав Чанак рекао је за Тањуг након састанка одржаног у петак да
ће састанци радне групе бити одржавани сваког дана следеће недеље, како би се усагласила
спорна предложена решења.
Директор Уније послодаваца Србије (УПС) Драгољуб Рајић и председник Уније послодаваца
Србије Небојша Атанацковић оценили су да послодавци и синдикати неће моћи у наредних
месец и по дана, када истиче рок за усвајање новог закона о раду, да се договоре о садржају тог
документа без поновне интервенције премијера Александра Вучића, и да ће коначну одлуку о
верзији која ће бити усвојена дати Влада Србије.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/464484/Vujovic-Cilj-vladinog-paketa-sto-vise-novih-radnih-mesta

Вујовић: Циљ владиног пакета што више
нових радних места
Тањуг
Циљ целог пакета мера владе је отварање што више нових радних места, изјавио је данас
министар привреде Душан Вујовић, напомињући да је кредитни пакет од 1,2 милијарде евра
заправо намењен малим и средњим предузећима и предузетницима, уз одређене пореске
олакшице за нова запосљавања.
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Пореске олакшице за запошљавање нових радника мотивисаће и предузетнике да пријаве
раднике који већ раде, а нови предузетници ће имати мотив да запошљавају више радника при
покретању фирми и радњи, реако је Вујовић за РТС.
Он је додао да је крајни циљ тих мера раст тражње, привреде и стандарда грађана. Најављених
пет мера имаће ефекта на кратак рок од шест месеци до годину дана, а прави ефекти видеће се
када се заврши реструктурирање јавних предузећа, рекао је Вујовић.
Преносећи утиске са данашњег састнка са представницима грађевинске индустрије, Вујовић је
рекао да о решењима за оздрављење те гране није могуће говорити јер још није успостављена
ни дијагноза.
Он је наговестио да би станогардња у Србији могла да буде јефтинија уколико би се
инвеститорима и грађевинском фирмама земљиште за градњу давало на коришћење, тако да
не би морали да га купују, а комунална инфраструктура би се јефинија наплаћивала.
Коментаришући данашње усвајање измене Закона о приватизацији,
чиме је одложена мера прекида давања субвенција и стечај над око
153 државна предузећа, Вујовић је рекао да ће реструктуирање тих
предузећа ипак бити заврсено до краја године. Он је најавио да ће
први талас реструктуирања кренути 1. јула, а други 1. октобра, тако
да би цео посао требало да се заврши у овој години.

Прочитајте још:
Вучић: Свака два
месеца састанци с
привредницима, да
проверимо š шта је
ко радио

Поводом жалби домаћих предузећа да су камате на кредите у Србији превисоке, Вујовић је
оценио да банке у Србији превише наплаћују кредитни ризик земље, када одређују камате на
зајмове.
На то је председник Управног одбора Сосијете генерал банке Горан Питић рекао да светске
бонитетне агенције одређују кредитни рејтинг сваке земље и на основу тога се одређује цена
капитала које наше банке купују у иностранству.
- Када кредитни рејтинг Србије буде побољшан тада ће и цена капитала бити ниже и тада ће се
створити и простор за смањење рефеернтне камате НБС, а крајњи ефекат биће ниже камате у
домаћим банкама - објаснио је Питић.
Он је приметио да тренутно највише ненаплативих кредита у Србији има у грађевинској
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индустрији, али банкарском сектору није у интересу да тај сектор нестане, тако да државне
субвенције на кредите привреди ту могу пуно да помогну.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/464335/NALED-Bez-Zakona-o-radu-reforme-inspekcije-brzih-gradjevinskih-dozvola

НАЛЕД: Без Закона о раду, реформе
инспекције, бржих грађевинских дозвола...
Тањуг
Влада је у прва три месеца ове године увела обједињену наплату пореза и доприноса, али је у
том периоду изостало усвајање новог закона о раду, реформа инспекција, брже издавање
грађевинских дозвола и даље укидање парафискалних намета, показао је последњи квартални
извештај НАЛЕД-а.
- Обједињена уплата пореза и доприноса, једна од првих препорука НАЛЕД-а која је укључена
у нашу сиву књигу 2008. године, а која је захтевала системске измене начина рада Пореске
управе, уведена је 1. јануара ове године - наводи се у извештају Националне алијансе за
локални економски развој (НАЛЕД) за први квартал 2014.

У анализи реализације најављених мера економске реформе, НАЛЕД констатује да неке од њих
нису спроведене, попут доношења новог закона о раду.
- Главна кочница повећању запослености у Србији и даље је неадекватан закон о раду, а у
првом кварталу 2014. нису спроведене најављиване измене тог закона - наводи се у извештају,
и додаје да у посматраном тромесечју нису скраћене ни процедуре издавања грађевинских
дозвола, није спроведена реформа инспекција и није укунит ниједан парафискални намет.
НАЛЕД је у извештају дао и листу препорука које би, како је се оцењује у анализи, требало
хитно спровести.
Према мишљењу стучњака НАЛЕД-а, влада би требало да поједностави процедуре за
остварење права на здравствену заштиту и породиљско одсуство, да укине здравствене и радне
књижице, да укине обавезу прибављања пореског уверења, јер су подаци о томе доступни преко
електронског регистра...
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Даље се додаје да на републичком нивоу треба успоставити обједињени, централизовани,
електронски и јавно доступни систем праћења поступака издавања градјевинских дозвола на
свим нивоима.
Потребно је, наводе, где год је могуће, увести принцип да "ћутање администрације значи
одобравање", јер тај принцип, по мишљењу НАЛЕД-а, смањује бирократију и корупцију, а до
сада је доследно спроведен једино у Агенцији за привредне регистре.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/464448/Radnici-Jumka-najavili-novu-blokadu-upravne-zgrade-i-puta

Радници Јумка најавили нову блокаду
управне зграде и пута
Бета
Председник Самосталног синдиката у врањском памучном комбинату "Јумко" Слађан Митић
изјавио је данас да ће радници у знак протеста због дискриминације око поделе месечних
карата и претње отказним решењима за оне који штрајкују, у наредним данима поново
блокирати управну зграду те компаније.
Митић је агенцији Бета рекао и да ће штрајкачи управну зграду компаније највероватније
блокирати већ сутра.
"Огорчени смо зато што су нам две плате, које су као помоћ државе исплаћене у фебруару и
марту, преименоване у плате за јул и август прошле године, након чега испада да нам Јумко
дугује четири а не шест плата. Такође тражимо да се повуче 260 отказних решења којима се
прети радницима и штрајкачком одбору", казао је Митић.
Он је навео и да је узрок за поновну радикализацију штрајка, који непрекидно траје од јануара,
подела месечних карата само оним радницима који раде, док радници који су у штрајку нису
добили месечне карте за мај.
"Тражимо да аршини буду за све исти а не да се ради селективно, између осталог тражимо и да
се обуставе сви судски поступци који се воде против чланова штрајкачког одбора и радника
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који штрајкују", казао је Митић и навео да је у штрајку око 1.200 радника Јумка док њих око
400 ради.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sindikati-demantuju-izjave-direktora.sr.html

Синдикати демантују изјаве директора
Раднички представници тврде да је економска ситуација у Ваљаоници бакра много озбиљнија
од оне коју пословодство представља
Севојно – Поводом изјава пословодства Ваљаонице бакра у нашем недавном напису о надама
у опоравак овог посусталог извозника, огласила су се сва три синдиката у предузећу
(Самостални, Независни и Независност). Они доводе у питање податке које је о производњи
изнело пословодство, те указују на алармантност ситуације у овој ваљаоници.
„Синдикати већ дуже време покушавају да упозоре на озбиљност проблема. У последње две
године обраћали смо се власницима (неколико пута), влади, ресорним министарствима,
градоначелнику и локалној самоуправи (свима по два пута) у циљу да се спречи даље
урушавање фабрике, имајући у виду да је стратешки битно предузеће јер производи за знатан
део наменске индустрије у Србији и региону. На апел нас је обавезивала и чињеница да је у
фабрици тренутно запослено око 1.100 радника, чија је будућност, као и њихових породица,
озбиљно доведена у питање. Угрожен је наш град и читав регион, јер посредно и непосредно од
фабрике зависи више од 5.000 људи. О далекосежним и катастрофалним последицама не
смемо ни да помислимо”, истичу представници синдикат Ваљаонице Драгован Драшковић
(Самостални), Крста Радовић (Независни) и Вељко Љубичић (Независност).
По њиховим речима, нетачан је податак који је изнело пословодство да је најнижа месечна
производња у овој години била 1.150 тона. Тачан податак је 1.280 тона и то у јануару који је
традиционално месец са нижом тражњом. Синдикалисти даље тврде да је у априлу Ваљаоница
бакра произвела 1.850, а не 1.700 тона.
„Нетачно је и да има 500 тона преосталих наруџбина за производњу, већ око 2.000, с
тенденцијом да се у наредних десетак дана повећа и до 3.000 тона. То показује да тражња за
производима и те како постоји, као и да се суштинска дилема око функционисања фабрике не
заснива на утицају економске кризе, већ у намери власника да даље финансира производњу,
што нам је у директном разговору и потврдио. Ово се једноставно може доказати чињеницама
о годишњој производњи у време кризе: 2010. године 37.000 тона, 2011 – 30.400 тона, док
променом власништва производња почиње драстично да пада и износи претпрошле године
24.300 тона и прошле 21.000, са трендом даљег смањења у 2014. години.”
Поводом тврдње пословодства да је ваљаоници понестало сировина да направи оно што јој
траже, синдикати износе податак да власници (два инвестициона фонда) дугују фабрици, на
име испоручене робе и услуга, око четири милиона евра, што износи око 800 тона катодног
бакра. Том количином сировина фабрика би успела да стабилизује производњу од 2.300 до
2.400 тона месечно, која омогућује редовно сервисирање свих њених обавеза, као и додатну
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акумулацију капитала за инвестиције, којих, након промена власништва, уопште нема иако су
предуслов даљег развоја фабрике, истичу представници синдиката. Они апелују и на државу да
помогне и стимулише Ваљаоницу бакра која извози више од 90 одсто својих производа.
Б. Пејовић
http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Selakovic-Novi-zakon-o-privatizaciji-za-mesec-i-po-dana.sr.html

Селаковић: Нови закон о приватизацији за
месец и по дана
БЕОГРАД –Министар правде Никола Селаковић најавио је данас да ће се за месец до месец и
по дана у скупштини наћи нови предлог закона о приватизацији који ће бити реформски.
Он је током скупштинске расправе рекао да постоји могућност да тим законом буде предвиђена
одговорност државе за тачност података који се буду наводили о субјекту приватизације.
„Биће озбиљно разматрано овакво уврштавање одговорности државе у нови закон о
приватизацији који ће се пред вама наћи за месец, месец и по дана”, навео је министар
објашњавајући да је од изузетне важности укључивање одговорности државе у тачност
наведених података о фирмама које се буду приватизовале.
Посланица Олгица Батић поднела је амандман на предлог закона о измени закона о
приватизацији према коме се Република Србија обавезује да буде гарант да су подаци који се о
субјекту пиватизације наводе приликом приватизације тачни, јер је досадашња пракса
показала да су се многа предузећа након приватизације суочавала са бројним потраживањима
тог предузећа за која нису ни знала да постоје.
Одбор за привреду одбио је овај амандман на предлог Закона о измени закона о
приватизацији.
Селаковић је додао и да не жели никога да заварава да се за 150 дана може решити проблем
судбине фирми у реструктурирању, јер „када бих то тврдио био бих неодоговран према свима
којих се таква изјава тиче, а и према самом себи”.
„Не знам зашто немате стрпљења, када ће ускоро бити донет нови пакет мера”, рекао је
Селаковић посланицима током скупштинске расправе и поновио да ће држава овим
пролонгирањем рока успети да од 164 предузећа спаси „немали број”.
Танјуг
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/bitka-za-otpremnine-minimalnu-zaradu

Битка за отпремнине, минималну зараду...
Време које је преостало за усвајање измена Закона о раду полако цури, а како сада
ствари стоје, ставови преговарача далеко су од усаглашавања.
Практично, може се рећи да, што је времена мање, изненађења везана за закон о раду је више –
од неслагања и размимоилажења у ставовима до уношења нових промена у предлог нацрта тог
закона.
Наиме, крајем прошле недеље, на седница радне групе за преговоре о нацрту закона о раду
министар Алекандар Вулин је чланове тима упознао с новим текстом предлога тог закона, који
је обухватио већ усаглашене ставове, али и неке нове. Састанак радне групе требало је да буде
одржан јуче, али, по речима председника Савеза самосталних синдиката Војводине и члана
радне групе Горана Милића, није, али су се срели представници оба репрезнтативна синидката.
– Састанак радне групе није одржан јер смо затражили одлагање пошто смо имали веома мало
времена да се упознамо с променама које су унете у предлог закона о раду пошто смо се с њима
срели крајем прошле недеље – каже Милић. – Промена има доста и у многим областима, и што
свакако треба нагласити, везане су за права радника, или, боље рећи, за смањење њихових
права, а то су суштинска питања – од радног времена прековременог, сменског рада... На
састанку који ће бити одржан данас министра Александра Вулина упознаћемо са ставовима
синдиката, посебно оним који се односе на неколико поглавља и правних института који су
веома важни за положај и остваривање права радника.
По Милићевим речима, и СССС и УГС „Независност” имају заједнички став да се не одступа од
договореног када је у питању пет важних питања – отпремнине, колективни уговор и његово
проширено дејство, минимална зарада, рад на одређено време и разлози за отказ. Он је
истакао да синдикати очекују да ће се у разговору тражити решења јер је то суштина преговора.
– Заиста нема смисла да се мења оно о чему је преговарано и што је већ утаначено, а
наглашавам да је једна ствар када се уводе одређена правно-техничка решења, код којих
усаглашавање није никакав проблем, а сасвим друго када се уводе суштинске промене.
Понављам да времена које је остало до усвајања закона има доста уколико су они који
разговарају спремни да чују и друге саговорнике и желе да постигну договор, да се нађу
решења које ће одговарати свим учесницима у процесу преговрања – каже Милић.
Д. Млађеновић
Без проширеног дејства нема социјалног дијалога
Договор је мање-више постигнут када је реч о отпремнинама и минималној заради, а што
се тиче услова за отпуштање радника, од неких ставова не одустају послодавци, а од неких
синдикати. Када је реч о раду наодређено време, послодавци траже да се он заснива на рок од
три године, а синдикати се слажу да се рок продужи с године, колико је сада, на две, али да број
тако запослених не може бити већи од 20 одсто укупног броја запослених, уз могућност да се
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радник запосли на одређено време на три године у неколико случајева, укључујући и ситуацију
када се послодавац први пут појављује на тржишту.

РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/sindikat-vulinu-zastite-radnike-u-juri_485401.html

Синдикат Вулину: Заштите раднике у Јури
КРАГУЈЕВАЦ
Савез самосталних синдиката Крагујевца позвао је данас министра рада и
запошљавања Александра Вулина да посети "Јура корпорацију" у Рачи, и заштити
раднике који покушавају да се синдикално организују.
"Позивамо вас као човека који се залагао за обавезно синдикално организовање да дођете у
"Јура корпорацију" и заштитите раднике, Устав и грађане Србије од људи из те компаније",
наводи се у отвореном писму Вулину, које је потписао председник Самосталног синдиката
Крагујевца, Југослав Ристић.
Као пример, навео је Сашу Мићковића, пословођу у "Јури", који је добио упозорење о отказу
Уговора о раду, чим је послодавац сазнао да је носилац идеје новог покушаја синдикалног
организовања у тој компанији.
"Наши претходни покушаји да се у 'Јура корпорацији' формира Синдикат и тако уреде односи
и заштите права радника, завршавали су се отказима појединцима или групама радника",
наводи Ристић и писму и оцењује да "злостављање и понижавање радника у Србији достиже
границу која постаје неиздржљива".
"Компанија која од државе добија 4.500 евра по запосленом раднику, а од општине земљиште
за изградњу зграде за њихов менаџмент, на интернационалним нивоу је позната по лошем и
незаконитом поступању према радницима", наведено је у писму.
Такође, додаје се, "њихов однос према људима, а посебно према женама, вређа национални
понос".
"Уобичајена је појава да радници након боловања добију отказ, или да након породиљског
одсуства добију премештај из Раце у Ниш", навео је Синдикат.
Синдикат моли министра Вулина да не упућује Инспекцију рада - посебно не крагујевачку - да
реше случај, јер како је наведено у писму, "због степена бирократизације и корупције која тамо
влада, у њихову делотворност верују само наивни".
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http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=05&dd=12&nav_id=846921

“Вулин да заштити раднике у Јури“
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Крагујевац -- Савез самосталних синдиката Крагујевца позива министра Вулина да
посети "Јура корпорацију" у Рачи и заштити раднике који покушавају да се
синдикално организују.
"Позивамо вас као човека који се залагао за обавезно синдикално организовање да дођете у
’Јура корпорацију’ и заштитите раднике, Устав и грађане Србије од људи из те компаније",
наводи се у отвореном писму министру рада и запошљавања Александру Вулину, које је је
потписао преседник Самосталног синдиката Крагујевца, Југослав Ристић.
Као пример, навео је Сашу Мићковића, пословођу у "Јури", који је добио упозорење о отказу
Уговора о раду, чим је послодавац сазнао да је носилац идеје новог покушаја синдикаланог
организовања у тој компанији.
"Наши претходни покушаји да се у 'Јура корпорацији' формира Синдикат и тако уреде
односи и заштите права радника, завршавали су се отказима појединцима или групама
радника", наводи Ристић и писму и оцењује да "злостављање и понижавање радника у Србији
достиже границу која постаје неиздржљива".
"Компанија која од државе добија 4.500 евра по запосленом раднику, а од општине
земљиште за изградњу зграде за њихов менаџмент, на интернационалним нивоу је позната
по лошем и незаконитом поступању према радницима", наведено је у писму.
Такође, додаје се, "њихов однос према људима, а посебно према женама, вређа национални
понос".
"Уобичајена је појава да радници након боловања добију отказ, или да након породиљског
одсуства добију премештај из Раче у Ниш", навео је Синдикат.
Синдикат моли министра Вулина да не упућује Инспекцију рада - посебно не крагујевачку - да
реше случај, јер како је наводено у писму, "због степена бирократизације и корупције која тамо
влада, у њихову делотворност верују само наивни".
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СТУДИО Б
http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=101431

Усвојене Измене закона о приватизацији
Извор : Тањуг
У Скупштини Србије у току је расправа у појединостима о амандманима на
предлог Закона о измени закона о приватизацији, који суштински не мењају
садржај предлога закона.
Од укупно 10 поднетих амандмана, Одбор за привреду усвојио је само један, који су поднели
посланици Српске напредне стране Зоран Бабић и Александар Мартиновић.
Тим амандманом је предвиђено да се у члану 2 став 4. и 5. после речи принудног извршења
додају речи "и принудна наплата".
Наиме, предлагачи овог амандмана су указали на потребу за овом изменом да би се поред
принудног извршења онемогучила и принудна наплата против субјекта приватизације у
реструктурирању током периода који је предложен у закону, пре свега с обзиром да принудна
наплата обухвата и наплату по основу меница и овлашћења која се не врши у судском поступку.
Министар правде Никола Селаковић нагласио је у суботу приликом представљања новог
закона о приватизацији да се ради само о техничким изменама закона којима се ствара
предуслов да се проблем предузећа у реструктурирању реши на системски начин.
Он је изјавио да постоји интересовање страних, озбиљних компанија за предузећа у
реструктурирању и да се овим законом омогућава очување радних места у фирмама које имају
перспективу.
Посланици опозиције критиковали су током скупштинске расправе предлог измена закона о
приватизацији који, како оцењују, осим пролонгирања рока за принудну наплату, не нуди
конкретна решења за проблем 164 фирме у реструктурирању.
Они су такође, замерили, што министар привреде Душан Вујовић није био у парламенту током
начелне расправе о овом закону, а чула су се и упозорења да се усвајањем овог акта крши устав.
Након расправе у појединостима, посланици ће се данас изјаснити о овом законском предлогу,
а затим ће почети расправу о предложеним изменама Закона о националним саветима
националних мањина.

14

