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Srbija u recesiji i 2015. 
Tanjug  

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izjavio je da svi ovogodišnji trendovi pokazuju da ni 

sledeće godine neće biti privrednog rasta, već da će Srbija i 2015. godine biti u recesiji 

 
BEOGRAD - Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izjavio je da svi ovogodišnji trendovi 
pokazuju da ni sledeće godine neće biti privrednog rasta, već da će Srbija i 2015. godine biti u 
recesiji. 

"Već sada pravimo makro projekcije za sledeću godinu, i ne vidimo rast, trendovi ove godine 

pokazuju da će i sledeće godine najverovatnije biti recesija. Privreda bi na tom trendu bila ĉak i da 

nije došlo do smanjenja plata i penzija", ocenio je Pavle Petrović u emisiji Oko ekonomije na RTS. 

Petrović je, meĊutim, dodao da će dodatni efekat na pad proizvodnje u 2015. godini dati 

smanjenje plata i penzija koje će izazvati pad tražnje. 

"Otuda je neophodno da tu uskoĉe javne investicije koje bi delom kompenzovale ovaj efekat 

zatezanja", ocenio je Petrović. 

Petrović je naveo da je smanjenje plata i penzija bila nužna mera, ali da ona nije dovoljna, jer se 

na ovaj naĉin štedi svega 400 miliona evra u sledećoj godini, što znaĉi da u 2015. nedostaje još 300 

miliona evra uštede. 

Predsednik Fiskalnog saveta je naveo da postoje još tri bloka reformi koje se moraju sprovesti da bi 

se deficit sveo na razuman nivo, a to je reforma javnih preduzeća, smanjivanje zaposlenosti u 

budžetskom sektoru koji ne podrazumeva javna preduzeća i firme u restrukturiranju, zatim bolja 

naplata poreza i borba protiv sive ekonomije. 

Petrović je naveo da od svih javnih preduezća "Srbijagas" pravi najveći problem, jer sada već ima 

milijardu evra duga i rekao da je problem što država ovom javnom preduzeću sada izdaje po treći 

put garanciju od 160 miliona evra. 

Petrović oĉekuje da će ubuduće predmet razgovora sa MMF biti i reforma javnih preduzeća, koja je 

do sada uglavnom bila u nadležnosti Svetske banke i da će ubuduće na tom problemu raditi 

integrisano ove dve institucije. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516981-Srbija-u-recesiji-i-2015
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"Verujem da će MMF tražiti vrlo ĉvrste garancije šta će se dešavati sa javnim preduzećima i to je 

odliĉno za sve, jer je to težak profesionalni posao. A težak je i politiĉki", ukazao je on. 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516961-Esmark-preuzima-Zelezaru 

NOVOSTI SAZNAJU„Esmark“ preuzima Ţelezaru! 
E. E. R.   

Premijer Srbije u Londonu dogovorio posao sa predsednikom američke kompanije oko čeličane 

u Smederevu. Nijedan radnik od 5.200 neće biti otpušten. U planu povećanje proizvodnje za 

pet i po puta 

AMERIKANCI se vraćaju u smederevsku „Železaru“! Posle „Ju-Es stila“, koji je iz srpske ĉeliĉane 
izašao 2012. godine, u grad na Dunavu dolazi gigant iz Pitsburga - „Esmark“. Premijer Srbije 
Aleksandar Vuĉić sa predsednikom „Esmarka“ Džimom Bušardom u utorak je u Londonu praktiĉno 
dogovorio da ova ameriĉka kompanija preuzme „Železaru“ u Smederevu. Za nekoliko dana 
predstavnici „Esmarka“ dolaze u Beograd da finalizuju posao. 
 

Kako „Novosti“ saznaju, prilikom preuzimanja ĉeliĉane, nijedan radnik neće biti otpušten, a plan 
je da se proizvodnja poveća za ĉak pet i po puta. 
Ipak, zakonska procedura će biti ispoštovana. Raspisaće se javni poziv, a Bušard je Vuĉiću obećao 
da će se „Esmark“ prijaviti na tender. 
- Dajem vam reĉ da će posao biti završen, a znam da ste vi ĉovek koji ceni reĉ - rekao je Bušard 
srpskom premijeru. 
Ameriĉka kompanija se u trku za smederevsku „Železaru“ zvaniĉno ukljuĉila u avgustu, kada je 
Džim Bušard došao u Srbiju i sastao se sa premijerom Vuĉićem. Tema razgovora bila je - strateško 
partnerstvo u srpskoj ĉeliĉani. 
Sklapanje posla sa ameriĉkom grupacijom i Bušardom najavio je prošlog vikenda sam premijer, 
tokom rasprave o rebalansu budžeta za 2014. godinu, reĉima: „U Londonu ću se sastati sa 
gospodinom Bušardom, verujem da ćemo se rukovati i da će to biti kraj muka za Smederevo“. 
SRBIJA VLASNIK 20 ODSTOKAKO „Novosti“ saznaju, država Srbija bi trebalo da ostane vlasnik 20 
odsto „Železare“. Amerikanci planiraju da upale obe visoke peći, a sadašnju proizvodnju od 
400.000 tona podignu na ĉak 2,2 miliona tona. 

„Železara“ trenutno radi sa jednom visokom peći, što je trećina kapaciteta. Novi strateški partner 
trebalo bi da pokrene proizvodnju sa obe visoke peći i dostigne kapacitet od preko dva miliona tona 
ĉelika godišnje. Trenutno se proizvodi vrednost od 340 miliona evra, a sa punim kapacitetom ona bi 
dostigla 1,5 milijardi evra. Država za „Železaru“ meseĉno izdvaja od 8,5 do 10 miliona evra. Ali, uz 
to fabrika bankama duguje 260 miliona evra, dobavljaĉima 120 miliona, i za sirovine još 145 
miliona evra. Te dugove će država, najverovatnije, da preuzme na sebe, dok bi strateški partner sa 
državnom pomoći ili bez nje, fabriku trebalo da izvuĉe iz krize. 
Osim „Esmarka“, meĊu zainteresovanima za smederevsku „Železaru“ pominjali su se i ruska 
kompanija „Crveni oktobar“, kao deo korporacije „Uralvagonzavod“, indijski proizvoĊaĉ „Mital 
grupa“, rusko-ĉeški kombinat „Junajted grupa“ i britanski „Vestvud“. U ovoj srpskoj fabrici 
zaposleno je 5.200 ljudi, a još 20.000 radnika angažovano je u firmama koje za nju rade. 
Vlada Srbije postala je ponovo vlasnik smederevske „Železare“ u februaru 2012. godine, kada je 
dotadašnji gazda - ameriĉki „Ju-Es stil“ napustio srpsko tržište.  

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516961-Esmark-preuzima-Zelezaru
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OBRĆU MILIJARDU DOLARA 
AMERIĈKI „Esmark“ jedan je od vodećih preraĊivaĉa ravno valjanog ĉelika. I treći po veliĉini 
proizvoĊaĉ ĉeliĉnih ploĉa u Americi. Osnovan je 2003. i ima više postrojenja, a bavi se i 
istraživanjem nafte i gasa. „Esmark“ ima godišnji obrt od milijardu dolara. 
Proĉitajte i: O ĉemu je sve razgovarao premijer Vuĉić u Londonu 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/506802/Vujovic-Cilj-reformisati-ekonomiju-i-ojacati-privatni-sektor 

Vujović: Cilj reformisati ekonomiju i ojačati privatni 
sektor 

Tanjug  

Jedan od glavnih ciljeva srpske vlade je da reformiše ekonomiju i radnike iz javnog sektora 

preusmeri u privatni, poruĉio je danas ministar finansija Srbije Dušan Vujović na investicionoj 

konferenciji u Londonu, preneo je list Internešnel biznis tajms. 

"Ako je država kao poslodavac poslednje utoĉište, to nije dobro ni za graĊane ni za državu. Možete 

li da zamislite da se porodice u Britaniji ili SAD nadaju da će im deca raditi za vladu da bi imala 

dobre plate? To je apsurdno. Oni žele da im deca rade na Volstritu ili u Silicijumskoj dolini. 

Britanija ima veoma uspešan model i želimo da nauĉimo više od nje na polju uravnoteženja javnog 

i privatnog sektora", rekao je Vujović. 

 Ministar je podsetio da je Srbija morala da smanji plate u javnom sektoru, penzije i budžetske 

rashode da bi postigla održiv privredni rast. 

 

"Ljudi nas pitaju zašto nismo smanjili plate 15 ili 20 odsto, ali mi smo izraĉunali da će smanjenje od 

10 odsto manje pogoditi graĊane i neće u potpunosti ugušiti tražnju u zemlji", naveo je on 

obraćajući se predstavnicima javnog i privatnog sektora na konferenciji. 

 

List navodi da je Vujović zatražio je od Britanije savete o ukidanju radnih mesta u javnom sektoru, 

kao i o drugim merama štednje, u pokušaju da ubrza privatizaciju, smanji budžetske rashode i 

približi Beograd Evropskoj uniji. 

 

U tekstu se podseća da je Britanija od dolaska na vlast konzervativno-liberalno-demokratske 

koalicije 2010. ukinula 400.000 radnih mesta u javnom sektoru, u okviru opsežnih mera štednje, 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:516898-Vucic-u-Londonu-Pred-dogovorom-za-Zelezaru-Esmark-ide-na-tender
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/506802/Vujovic-Cilj-reformisati-ekonomiju-i-ojacati-privatni-sektor
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koje je MeĊunarodni monetarni fond zagovarao kao uspešan naĉin za rešavanje dužniĉkih problema 

i jaĉanje ekonomskog rasta. 

Od 2010. broj radnika u privatnom sektoru Britanije porastao je za 2,1 milion. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/506503/SUZE-I-ZNOJ-Druge-zemlje-su-vec-prosle-kroz-bolne-reforme-i-ovo-su-

njihove-lekcije 

SUZE I ZNOJ Druge zemlje su već prošle kroz bolne 
reforme i ovo su njihove lekcije 

BA  

Ako je suditi po iskustvima zemalja koje su bile u istoj ekonomskoj situaciji kao Srbija, do oporavka 

nas ĉeka još teških i bolnih godina. 

 

 

(+) Kliknite za uvećanje 

Ovu poruku dobili smo od Vlade, ekonomista, ali i od misije MMF-a, koja stiže u Srbiju 4. novembra. 

Ukoliko vlast prihvati da napravi rezove koji se od nje oĉekuju, Srbija bi sa MMF-om trebalo da 

potpiše sporazum do kraja godine. Profesor Ekonomskog fakulteta Milojko Arsić za “Blic” kaže da 

sporazum sa MMF-om Srbiji donosi nekoliko prednosti. 

  

- Država će moći lakše i jeftinije da se zadužuje i, što je još važnije, povećalo bi se poverenje i 

rast privatnih ulaganja - kaže Arsić.  

  

S druge strane, i MMF ima svoje interese. Spreĉavanjem krize u Srbiji štite se interesi njihovih 

poverilaca. 
 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/506503/SUZE-I-ZNOJ-Druge-zemlje-su-vec-prosle-kroz-bolne-reforme-i-ovo-su-njihove-lekcije
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/506503/SUZE-I-ZNOJ-Druge-zemlje-su-vec-prosle-kroz-bolne-reforme-i-ovo-su-njihove-lekcije
http://www.blic.rs/data/images/2014-10-28/529857_grafika-drustvo_lb.jpg?ver=1414612081.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-10-28/529857_grafika-drustvo_lb.jpg?ver=1414612081.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2014-10-28/529857_grafika-drustvo_lb.jpg?ver=1414612081.jpg
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/506601/Sve-o-Esmarku-kompaniji-koja-ide-na-tender-za-Zelezaru 

Sve o "Esmarku", kompaniji koja ide na tender za 
Ţelezaru 

Tanjug  

Ameriĉka kompanija Esmark, koja je potvrdila da je zainteresovana za preuzimanje Železare 

Smederevo i da će se prijaviti na tender ĉije se raspisivanje oĉekuje, ima duboku tradiciju u 

proizvodnji ĉelika. 

Reĉ je o privatnoj kompaniji, jednoj od vodećih preraĊivaĉa i distributera ravno-valjanog ĉelika i 

trećem proizvoĊaĉu ĉelicnih ploĉa u SAD. 

 

Tokom niza godina, Esmark je diverzifikovao svoja interesovanja i poslovanje, fokusirajući se na 

nekoliko kljuĉnih industrijskih grana, poput proizvodnje ĉelika, istraživanja u oblasti nafte i gasa, u 

avio-uslugama, nekretninama, tehnologiji i sportskom menadžmentu, piše na internet stranici te 

kompanije. 

  

Njen osnivaĉ, izvršni direktor i predsednik je Džejms Bušar, koji je takodje naslednik i kontrolni 

akcionar Bušar grupe, osnovane 1995. godine sa poĉetnim kapitalom od 500 dolara, i u kojoj i dalje 

poseduje 100-procentno vlasništvo zajedno sa suprugom Karolinom. 

 

Esmark je privatna porodiĉna kompanija, a tokom godina proširila je posao u nekoliko grana. 

Kompanija je sada, pored proizvodnje ĉelika, koncentrisana u nekoliko kljuĉnih industrijskih oblasti 

- eksploraciju nafte i gasa, u avionskoj industriji, u poslovima nekretnina, tehnologije. 

 

Odluka Esmarka da uĉestvuju na tenderu za smederevsku Železeru došla je nakon juĉerašnjih 

razgovora premijera Aleksandara Vuĉića sa Bušarom u Londonu, koji su ocenjeni kao "izuzetno 

produktivni korisni". 

 

Inaĉe, Esmark je već formirao menadžment tim sa, kako je saopšteno, velikim iskustvom na 

poslovima po Evropi koji je, kako se navodi, izmedju ostalog, radio na revitalizaciji kompanije U.S. 

Stil iz Košica. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/506601/Sve-o-Esmarku-kompaniji-koja-ide-na-tender-za-Zelezaru
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/506593/Komunalci-traze-da-budu-izuzeti-iz-smanjenja-plata 

Komunalci traţe da budu izuzeti iz smanjenja plata 

Tanjug  

Najavljene mere štednje kroz smanjenje zarada u javnom sektoru ugroziće materijalni i socijalni 

položaj 70.000 zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti, a sindikati traže da vlada izuzme taj 

sektor iz odluke o smanjenju plata. 

Gotovo 95 odsto javno-komunalnih preduzeća nisu korisnici budžetskih sredstava i ne predstavljaju 

finansijsko opterećenje budžeta lokalnih samouprava, ukazali su Granski sindikat javnih 

saobraćajnih i komunalnih delatnosti "Nezavisnost" i Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj 

delatnosti. 

 

Zarade u tim preduzećima se isplaćuju iz ostvarenog prihoda vršenjem komunalnih usluga i 

proizvodnjom i prodajom proizvoda, navode ti sindikati 

Proseĉna zarada u javno-komunalnom sektoru niža je za 17 odsto od proseka privrede Srbije a, 

kako se dodaje dalje, više od 20 odsto zaposlenih u tom sektoru prima minimalnu zaradu. 

 

Sindikati traže i otpoĉinjanje pregovora za Posebni kolektivni ugovor za komunalnu delatnost 

Srbije, uvodjenje sive ekonomije u legalne tokove, a najavili su za ponedeljak, 3. novembra, 

zajedniĉku javnu sednicu ispred Vlade Srbije. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/506565/Srbija-na-evropskom-dnu-po-uslovima-poslovanja-od-nas-gora-samo-

Bosna 

Srbija na evropskom dnu po uslovima poslovanja, 
od nas gora samo Bosna 

Tanjug  

Svetska banka je u prognozi uslova poslovanja u zemljama sveta za 2015. godinu Srbiju rangirala na 

91. mesto od ukupno 189 država, što je pad sa prošlogodišnje 77. pozicije, dok je od zemalja u 

regionu samo Bosna i Hercegovina lošije plasirana, na 107. mestu. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/506593/Komunalci-traze-da-budu-izuzeti-iz-smanjenja-plata
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/506565/Srbija-na-evropskom-dnu-po-uslovima-poslovanja-od-nas-gora-samo-Bosna
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/506565/Srbija-na-evropskom-dnu-po-uslovima-poslovanja-od-nas-gora-samo-Bosna
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U najnovijem izveštaju Svetske banke “Doing Business 2015”, od zemalja u regionu najbolje je 

plasirana Makedonija na 30. mestu, Crna Gora je na 36. poziciji, Bugarska na 38., Rumunija na 48., 

Slovenija na 51. mestu i Hrvatska na 65. mestu. 

  

Srbija po ovom izveštaju najbolje stoji u segmentu zaštite investitora i manjinskih akcionara, na 

visokom 32. mestu, a najgore je ocenjenja u segmentu dobijanja gradevinskih dozvola, gde je na 

186. mestu. 

 

Po jednostavnosti plaćanja poreza Srbija je na 165. mestu, a u rešavanju nesolventnosti pala je na 

48. mesto sa procedurom koja u proseku traje dve godine, s troškovima u vrednosti 20 odsto 

nekretnine i stopom povraćaja od 29,2 odsto. 

  

Izveštaj Svetske banke o poslovanju za 2015. godinu, pod nazivom “Više od efikasnosti”, 

predstavlja 12. u nizu godišnji izveštaj te institucije, koji vrednuje propise za unapreĊenje 

poslovne aktivnosti, ali i one koje je ograniĉavaju. 

 

Na prvom mestu liste nalazi se Singapur, dok je drugi Novi Zeland a treći Hong Kong. Slede Danska, 

Južna Koreja, Norveška, SAD, Britanija, Finska i Australija. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/506546/Novosadska-preduzeca-drzavi-zakinula-milione 

Novosadska preduzeća drţavi zakinula milione 

Novosti  

Pored gotovo ĉetiri milijarde dinara poreskog duga, novosadska aktivna preduzeća i preduzeća u 

restrukturiranju, preduzeća u steĉaju ili likvidaciji, preduzeća kojima je oduzet PIB, preduzeća 

brisana iz registra kao i mali preduzetnici, po istom osnovu duguju još bezmalo sedam milijardi 

dinara! 

Ovo otkrivaju najnoviji podaci Republiĉke poreske uprave, ĉime se ukupan dug novosadskih 

preduzeća prema državi zaokružuje na oko 11 milijardi dinara ili preko 90 miliona evra. MeĊu 

firmama u steĉaju, prema najnovijem spisku dužnika RPU, najveća je "Dunav grupa agregati", u 

vlasništvu Dušana Borovice. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/506546/Novosadska-preduzeca-drzavi-zakinula-milione
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- To je dug za poreze i doprinose na plate zaposlenih kojih je nekad bilo više od 700, a sada ih je 

oko 500. Polovina duga su kamate. Podneli smo zahtev za reprogram na osam godina, ali odgovor 

još nismo dobili - kaže Borovica za "Novosti". 

  

Preduzeća u steĉaju ili likvidaciji, ukupno 30, za porez duguju 3,3 milijarde. Ta obaveza prema 

državi po zakonu može da se naplati i iz steĉajne imovine, koja u sluĉaju DGA nije mala i iznosi više 

od 45 miliona evra. 

  

Isti metod naplate važi i za dužnike kojima je oduzet poreski identifikacioni broj (PBI) i time 

uskraćeno dalje poslovanje. U sluĉaju dva takva najveća dužnika, "Eko bras metala" i "Kongrabisa", 

tako nešto, meĊutim, neće biti moguće. Jer te dve firme, prema podacima sa sajta APR, osim po 

500 evra poĉetnog osnivaĉkog kapitala, drugu imovinu nemaju. 

  

A dugovi su boli glava! "Eko bras metal", ĉiji je vlasnik Branko Kužić, na ime poreza dužan je više od 

765, dok je "Kongabris", u vlasništvu Gabriela Stojkovića, oko 459 miliona dinara. Kako je moguće 

da tolike dugove naprave za samo pet godina, koliko je proteklo od osnivanja prvog, odnosno ĉetiri 

od osnivanja drugog preduzeća, a da državni organi ne preduzmu ništa, pitanja su na koja, bar za 

sada, nema odgovora. 

  

Obojici vlasnika je, inaĉe, odlukama Višeg suda u Beogradu, od 14. maja, oduzeto pravo 

upravljanja privrednim subjektima na pet godina. Obojica su krajem 2012. sa još 15 osoba 

privoĊena, zbog sumnje da su u prometu sekundarnim sirovinama, što im je osnovna delatnost, 

poĉinili kriviĉna dela zloupotrebe službenog položaja, poreske utaje i pranja novca. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/506834/STRAJK-Prosvetari-i-lekari-najavili-obustavu-rada-u-novembru 

ŠTRAJK Prosvetari i lekari najavili obustavu rada u 
novembru 

M. L.  

Sva ĉetiri reprezentativna prosvetna sindikata poĉeće štrajk 17. novembra i u njemu ostati sve do 

ispunjenja zahteva, kaže za “Blic” Slobodan Brajković, predsednik Sindikata radnika u prosveti 

Srbije (SRPS). 

“Još nismo odluĉili da li ćemo držati skraćene ĉasove ili ćemo potpuno obustaviti nastavu, ali 

definitivno poĉinjemo štrajk 17. novembra i nećemo odustati sve dok se prosveta ne izuzme iz 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/506834/STRAJK-Prosvetari-i-lekari-najavili-obustavu-rada-u-novembru
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smanjenja plata”, priĉa Brajković. Reprezentativni sindikati u zdravstvu i socijalnoj zaštiti predali 

su danas zahteve Vladi Srbije da se zaposlenima u tom sektoru ne smanjuju zarade i najavili štrajk 

u svim zdravstvenim ustanovama u zemlji za 5. novembar. TakoĊe, predstavnici sindikata traže 

uvoĊenje platnih razreda i u javnim preduzećima, kao i zapoĉinjanje pregovora o novom 

kolektivnom ugovoru. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/506823/Od-17-novembra-strajk-casovi-30-minuta 

Od 17. novembra štrajk, časovi 30 minuta 

Danas  

Od 17. novembra sva ĉetiri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika poĉinju zakonski štrajk, pa 

će tako ĉasovi biti skraćeni na 30 minuta, saznaje Danas. 

Koliko će štrajk trajati zavisi od toga da li će Ministarstvo prosvete i Vlada Srbije ispuniti zahteve 

prosvetara, koji traže da budu izuzeti od smanjenja plata za 10 odsto. 

  

Prosvetari traže i da vlada donese zakon o platnim razredima za ceo javni sektor, kao i da hitno 

poĉnu pregovori o posebnom kolektivnom ugovoru i izmenama Zakona o osnovama sistema 

obrazovanja i vaspitanja. 

  

Ĉlanica Predsedništva Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković kaže za Danas da će 

nastavnici držati dopunsku i dodatnu nastavu, ali takoĊe skraćenu na po 30 minuta, da neće ići na 

seminare, niti će se baviti administrativnim poslovima. 

  

Ona istiĉe da su sindikati spremni da sednu za pregovaraĉki sto i da od druge strane zavisi koliko će 

štrajk trajati. 

  

Predsednik GSPRS „Nezavisnost“ Tomislav Živanović kaže da je ovo prilika da ih vlada shvati 

ozbiljno i donese platne razrede za ceo javni sektor, nakon ĉega prosvetari neće imati protiv da im 

plate budu smanjene. 

  

"Sve ostalo je konzerviranje postojećeg stanja", tvrdi Živanović. 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/506823/Od-17-novembra-strajk-casovi-30-minuta
http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/od_17_novembra_casovi_30_minuta.55.html?news_id=291563
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/506659/Strajk-svih-zdravstvenih-ustanova-5-novembra 

Štrajk svih zdravstvenih ustanova 5. novembra 

Tanjug  

Reprezentativni sindikati u zdravstvu i socijalnoj zaštiti predali su danas zahteve Vladi Srbije da se 

zaposlenima u tom sektoru ne smanjuju zarade i najavili štrajk u svim zdravstvenim ustanovama u 

zemlji za 5. novembar. 

S jednog od protesta zaposlenih u zdravstvu 

TakoĊe, predstavnici sindikata traže uvoĊenje platnih razreda i u javnim preduzećima kao i 

zapoĉinjanje pregovora o novom kolektivnom ugovoru i najavili su da će ih sutra primiti resorni 

ministar Zlatibor Lonĉar. 

 

Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnjoj zaštiti Zoran Savić rekao je da su se 

sindikati okupili da još jednom ukažu na nezadovoljstvo zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti 

povodom ekonomskih mera Vlade koje, kako kaže, neće doneti boljitak već će samo pogoršati 

položaj zaposlenih. 

 

- Naše zarade su meĊu najnižima, kako u Srbiji tako i u okruženju. Proseĉna zarada je oko 45.000 

dinara. Proseĉna plata u NBS je više od 85.000 dinara, u Elektroprivredi 75.000 dinara... Slažemo se 

da njihove plate treba da budu velike, ali hoćemo da i naše plate budu veće - poruĉio je Savić. 

 

On ukazao je da su platni razredi prvobitno najavljeni za ceo javni sektor "a sada je to samo za 

javni sektor, a ne i za javna preduzeća". 

 

- Naše plate su do sada bile ograniĉene, jer koeficijent odreĊuje Vlada. Kontolišite zarade onih koji 

prave gubitke a imaju neuporedivo veće plate - poruĉio je Savić. 

 

Dragan Bisenić iz Sindikata medicinskih sestara i tehniĉara rekao je da zdravstvo nije deo problema 

već "deo rešenja". 

 

- Mi ne tražimo da nam se poveća plata koja je ispod proseka u Srbiji, mi tražimo da ona ostane 

ista. Ne tražimo da budemo iznad zakona ni da se Zakon o radu ne odnosi na nas, već da potpišemo 

kolektivni ugovor u skladu sa tim zakonom - poruĉio je Bisenić i ponovio da traže da se platni 

razredi uvedu i za javna preduzeća. 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/506659/Strajk-svih-zdravstvenih-ustanova-5-novembra
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Zoran Ilić iz Granskog sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti "Nezavisnost" rekao je da 

će 5. novembra sve zdravstvene ustanove u Srbiji stupiti u štrajk. 

 

- Molim vas da svi ispunimo dogovor i da 5. novembra svi stanemo, a kasnije će sindikati doneti 

odluku o drugim vidovima sindikalne borbe - rekao je Ilić i dodao da će se "možda desiti da jednog 

dana sve javne službe, a ĉak i javna preduzeća stanu, a onda je pitanje ko će da leĉi, ĉisti..." 

  

Današnjoj javnoj sednici sindikata ispred Vlade nije prisustvovao Sindikat lekara i farmaceuta 

Srbije, ali su oni ranije danas najavli podršku skupu i zahtevima sindikata. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Lazni-savetnici-identiteti-i-fantomske-firme.sr.html 

Лажни саветници, идентитети и фантомске 
фирме 

Систем регистрације фирми у АПР је толико мањкав да је у пракси лакше регистровати 

предузеће, и то са лажном личном картом, него се са оригиналним документом избрисати из 

регистра 

Крађа идентитета или пореска утаја премијеровог брата Андреја Вучића, и даље је тачка 
спорења између власти и опозиције. За представнике владајуће већине цео случај је крађа 
идентитета на основу које су својевремено монтиране оптужбе против брата тадашњег 
истакнутог опозиционара Вучића, док Нова странка (НС) подсећа на чињеницу да је Вучићев 
брат и даље регистрован као власник спорне фирме „Асомакум” која је у стечају и блокиран 
јој је рачун. 

Случај је, ради подсећања, започет прошле недеље у парламенту када је посланик НС Зоран 
Живковић оптужио премијера Србије Александра Вучића да је његов брат Андреј власник 
фантомске фирме. Вучић је демантовао оптужбе, рекавши да је то био покушај 
фалсификовања и да су му се због тога својевремено извинили председник Србије Борис 
Тадић и шеф његовог кабинета Миодраг Ракић. Овај политички сукоб дошао је до усијања када 
је Вучић најавио да ће поднети оставку ако се докаже да је његов брат власник фантомске 
фирме. Касније су објављени подаци по којима се показало да је Андреј Вучић власник фирме 
„Асомакум” која се спомињала 2011. године када је ухапшена извесна пореска инспекторка 
Снежана Ј. Она се, према саопштењу полиције из јуна 2011, сумњичила да је од јула 2009. до 
краја 2010. у договорима са власницима такозваних фантомских фирми, избегавала да одузме 
пореске идентификационе бројеве (ПИБ) и блокира рачуне предузећа. Међу девет фирми, 
наведено је и предузеће које се водило на име Андреја Вучића. 

http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Lazni-savetnici-identiteti-i-fantomske-firme.sr.html
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После тврдњи да је Вучић власник фирме, огласио се и заменик директора Пореске управе 
Марко Маринковић који је рекао: 

„Инспектори Пореске полиције су, у склопу истраге о малверзацијама у повраћају пореза на 
додату вредност, 9. фебруара 2011. позвали на разговор Андреја Вучића и на основу података 
из његових личних докумената утврђено је да су подаци који су коришћени за оснивање 
фирме ’Асомакум’ из Београда фалсификовани”. 

Цео случај је настављен и јучерашњим саопштењем Весне Ракић-Водинелић, председнице 
Савета Нове странке. Она је рекла да је крајње спорна веродостојност тврдњи да је идентитет 
Андреја Вучића украден тако што му је украдена лична карта. Као доказ за ову тврдњу, Ракић-
Водинелић наводи да је Андреј Вучић и даље уписан као власник фирме „Асомакум”, да је 
рачун тог предузећа блокиран, као и наводе из Закона о регистрацији фирми у Агенцији за 
привредне регистре. По том закону, каже Ракић-Водинелић, један од услова за брисање из 
регистра је подношење тужби најкасније у року од годину дана од дана сазнања. 

– Рок за подношење ове тужбе је истекао и особа која има правни интерес (а то би свакако био 
Андреј Вучић), по свему судећи није поднело тужбу за поништај уписа. Јер, да јесте не би 
било потребе да тачност и поуздање у регистар „побијају” медији и службеници Пореске 
управе. Учинио би то, до данас, он сам – рекла је Ракић-Водинелић. 

Крађа идентитета у Србији није толико учестала појава, али је познато неколико случајева у 
којима су неки грађани Србије већ доживели оно што се ових дана догодило Андреју Вучићу. 
Тако је незапосленом бравару из Смедерева Јовану Николићу неко направио идентичну копију 
личне карте, у којој се наводе потпуно идентични подаци – име, презиме, датум и место 
рођења, адреса, матични број, чак и регистарски број документа. Једино је промењена 
фотографија. Са том, очигледно фалсификованом личном картом, Јован Николић је уписан 
као директор и власник предузећа „Траншпед логистик” и као директор фирме „Новолајн”. 
Николић је открио да је жртва преваре кад му је на кућну адресу стигла пресуда Прекршајног 
суда у Зрењанину да је обавезан да плати казну од 10.000 динара због царинског прекршаја, 
као и тужба предузећа „Железнице Србије” у износу од 668.000 динара, због неплаћања 
закупа два магацина и монтажног објекта на железничкој станици у Београду. Касније се 
испоставило да је за Николићем расписана и међународна потерница Интерпола зато што је у 
његово име неко узео 48 тона алуминијума у Немачкој и никада није платио. 

У том случају су на видело изашли сви недостаци система регистрације фирми у АПР. 
Испоставило се у пракси да је лакше регистровати фирму, и то са лажном личном картом, него 
се са оригиналним документом избрисати из регистра. Николића су пребацивали из полиције 
на тужилаштво, одатле на АПР који су га упутили у Привредни суд који га је на крају вратио на 
АПР. Ниједна од ових институција није могла да му помогне да се избрише из регистра. 
Објашњено му је да је потребно да се у судском поступку докаже да он није стварно власник 
спорних фирми, што он никако није могао да уради све док се не открије ко му је украо 
идентитет и да се то докаже правоснажном судском пресудом. Привредни суд није хтео да 
покрене поступак његовог брисања из регистра чак иако је Николић добио документ из 
тужилаштва да је покренут поступак проналажења човека који му је украо идентитет. 

И дан-данас, а од откривања целог случаја прошло је скоро две године, Николић је уписан као 
власник и директор „Траншпед логистика” и „Новолајна”. 

Душан Телесковић 
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http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Nebriga-za-rudare-zatvara-rudnike.lt.html 

Nebriga za rudare zatvara rudnike 

Zastarela oprema, nedostatak repromaterijala i kopaĉa, kao i ĉinjenica da je JP za podzemnu 

eksploataciju „Resavica” ostao bez direktora, ugrožava bezbednost oko 4.000 rudara 

Resavica – Zbog toga što nije realizovan plan konsolidacije, proizvodnja u JP PEU „Resavica” ove 
godine biće manja za 150.000 tona uglja. To je šest odsto manje nego lane, ĉime je ova kompanija, 
koju ĉini devet rudnika, izgubila oko 600 miliona dinara, saznaje „Politika” od Gorana Nikolića, 
predsednika Sindikata pomenutog preduzeća. Prema njegovim reĉima, već ove godine deo rudnika 
je trebalo da bude mehanizovan, a plan proizvodnje za tekuću godinu bio je 750.000 tona uglja. 
Nedostatak od oko 150 rudara, koliko ih je u meĊuvremenu penzionisano, izazvao je pad 
proizvodnje, ali ugrožena i bezbednost u jamama, jer je manje rudara u smenama. Posle sednice 
Glavnog odbora sindikata, Nikolić je u ime 4.000 rudara i njihovih porodica poslao pismo premijeru 
Aleksandru Vuĉiću. 
Prema njegovim reĉima, rudari „Resavice”, preduzeća od koga je pre više od 160 godina krenula 
industrijalizacija Srbije, traže obezbeĊenje strateškog partnera i hitno sprovoĊenje programa 
konsolidacije, kojim je predviĊeno otvaranje novih mehanizovanih rudnika, desetostruko povećanje 
proizvodnje i postepeno smanjivanje subvencija rudnicima. Oni u pismu zahtevaju i postavljanje 
direktora sa odgovarajućom struĉnom spremom i prijem neophodnih radnika. Ukoliko ne dobiju 
odgovor, smatraće da su „pušteni niz vodu”. 

– Nekoliko puta smo tražili da nas premijer primi kako bismo ga upoznali sa situacijom u rudnicima. 
Evo, pre nekoliko dana rudar u jami „Strmosten”, u kojoj je smrtno stradao Željko Miletić, zadobio 
je tešku povredu ruke. Pitanje je dana kada će se nova nesreća dogoditi u nekoj od jama, jer mi 
više nemamo ni direktora, jer je Vladanu Miloševiću, v. d. direktora kompanije, mandat prestao 4. 
novembra – navodi Nikolić. 

On smatra da je to nedopustivo, jer zbog opasnosti posla rudarski propisi strogo moraju da budu 
poštovani, a u jamama mora da vlada „vojniĉki režim”. 

– Konkurs je raspisan još septembra prošle godine, kada je Milošević, ekonomista po struci, 
imenovan za v. d. direktora kompanije. U meĊuvremenu mu je mandat produžen. Ako nemamo 
struĉnog direktora, odnosno komandanta, mogućnost da doĊe do nesreće je znatno veća – kaže 
Nikolić za naš list. 

On dodaje da zbog toga što Komisija za zaštitu ponuĊaĉa kasni s odluĉivanjem po žalbama, kasne i 
tenderi, pa ne stiže repromaterijal, koji je veoma bitan za bezbednost i zdravlje rudara. Žalba na 
tender za nabavku ĉeliĉnih podgrada, koje su kljuĉne za sigurnost rudara, nisu rešene još od 
februara, a sliĉna je i situacija i sa ostalom rudarskom opremom. 

– Apsurdno je da pojedini rudnici u kojima proizvodnja nije obustavljana ni za vreme Drugog 
svetskog rata prestaju da rade zbog nedostatka repromaterijala. TakoĊe zbog kašnjenja tendera, 
rudari su prvi put u istoriji sami morali da plate obavezan godišnji sistematski pregled –ogorĉen je 
Nikolić. 

On još kaže da se rudari osećaju prevarenima, jer od 2012. godine postoje obećanja da rudnici 
neće biti privatizovani, a plan konsolidacije, koji je Vlada Republike Srbije usvojila 1. novembra 

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Nebriga-za-rudare-zatvara-rudnike.lt.html


15 

 

prošle godine, još uvek se ne realizuje. Rudnicima nije pružena šansa, već su ponuĊeni na „surovu 
prodaju”, a Agencija za privatizaciju nije im dostavila spisak potencijalnih kupaca, iako su ga 
tražili kao zainteresovana strana. 

– Ovakvom nebrigom, zatvorićemo se sami. Bolje je da nas zatvori država, nego neki privatnik. 
Neka nam kažu da nismo potrebni, bar da znamo – zakljuĉuje Nikolić i dodaje da je nezadovoljstvo 
rudara na ivici štrajka, kojim neki rudnici već prete. 

Zorica Gligorijević 
----------------------------------------- 

Peticija 
Posle usvajanja plana konsolidacije, sindikat kompanije pokrenuo je peticiju kako bi se plan 
sproveo pod okriljem Elektroprivrede Srbije. Iako je peticiju potpisalo više od 20.000 rudara i 
meštana devet opština u kojima se nalaze rudnici, iz kancelarije premijera Srbije nisu dobili 
nikakav odgovor, tvrdi Nikolić. 

----------------------------------------- 

Smanjenje plata 
Nikolić ocenjuje da će smanjenje plata od 10 odsto delovati izuzetno destimulativno, jer rudari 
rade najteže i najopasnije poslove, u skuĉenim prostorima, od 300 do 400 metara ispod zemlje. 
Neprekidno su izloženi velikoj prašini, otrovnim i eksplozivnim jamskim gasovima, a imaju zastarelu 
opremu. Njihove zarade su najniže u novijoj istoriji. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/amerikanci-spasavaju-zelezaru 

Американци спасавају Железару 
 

Железара Смедерево, којој је претило гашење и губитак 5.500 радних места, биће 
спасена. – Договор о Железари Смедерево је веома близу – изјавио је премијер Србије 
Александар Вучић после разговора с председником компаније „Есмарк” Џимом Бушаром, 
а у међувремену је стигла и потврда из те компаније да ће се пријавити на тендер. 

Александар Вучић је из Лондона рекао да је вест о Железари добра и за раднике у Смедереву, 
али и за целу Србију. 

По његовим речима, за недељу дана биће објављен јавни позив, а за 35 до 40 дана биће 
расписан тендер. 

– Мислим да смо имали веома, као што је „Есмарк” рекао у саопштењу, плодотворне 
разговоре, и мислим да радници Железаре имају разлога за задовољство – рекао је Вучић. 

По његовој оцени, разговор са Yимом Бушаром је за Србију најважнији састанак, иако је у 
Лондону разговарао и с Тонијем Блером, Вилијамом Хејгом, Филипом Хамондом, Борисом 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/amerikanci-spasavaju-zelezaru
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Yонсоном. Како је прецизирао, Железара данас производи 380.000 тона челика, а производиће 
2,2 милиона тона. 

Крајем јануара 2012. Железару Смедерево је преузела држава пошто ју је Влада откупила за 
један долар, а након што се америчка компанија „Ју-Ес стил” повукла јер је пословала с 
губицима. 

„Ју-Ес стил” је 2003. године купио смедеревску железару, тадашњи „Сартид” у стечају. 
Смедеревска железара имала је учешће од пет одсто у укупној производњи Србије и око 14 
одсто учешћа у извозу, а запошљава око 5.500 радника. 

С друге стране, Железара Смедерево банкама је дужна 260 милиона евра, а осталим 
добављачима 120 милиона, и те дугове Србија је морала да преузме на себе. 

Председник компаније „Есмарк” Yим Бушар, који је у Лондону разговарао са српским 
премијером Александром Вучићем, рекао је да су имали „изузетно продуктивне и корисне 
разговоре”. 

– Веома смо захвални премијеру и свим представницима српске владе на њиховој сарадњи, а 
премијера Вучића смо обавестили да је „Есмарк” намеран да се јави на тендер и да ће дати 
своју понуду – рекао је Бушар. 

Он је саопштио и да је компанија „Есмарк” формирала менаyмент-тим који ће бити спреман 
уколико се њихова понуда на тендеру буде усвојена, додајући да тај тим има велико искуство 
на пословима по Европи и да је претходно, између осталог, радио на ревитализацији 
компаније „Ју-Ес стил” из Кошица. 

Америчка компанија „Есмарк”, која је потврдила да ће се пријавити на тендер за Железару 
Смедерево, има дугу традицију у производњи челика. 

Реч је о приватној породичној компанији, једном од водећих прерађивача и дистрибутера 
равно ваљаног челика и трећем произвођачу челичних плоча у САД. Њен оснивач, извршни 
директор и председник је Yејмс Бушар, који је такође наследник и контролни акционар „Бушар 
групе”, основане 1995. године и у којој и даље поседује 100-процентно власништво заједно са 
супругом Каролином. Током низа година „Есмарк” је диверзификовао своја интересовања и 
пословање, фокусирајући се на неколико кључних индустријских грана, попут производње 
челика, истраживања и експлоатацију нафте и гаса, у авио-услугама, некретнинама, 
технологији и спортском менаyменту, пише на интернет страници те компаније. 

Д. Урошевић 
  

Синдикати: Вест која охрабрује 
Да изјава премијера Александра Вучића о томе да је договор о „Железари Смедерево” веома 
близу представља додатно охрабрење, сматрају и представници Самосталног синдиката и 
Независног синдиката металаца у Железари Смедерево. 

– Вест коју смо чули је нешто што нас, раднике Железаре и комплетну металску индустрију, 
још додатно охрабрује, и у томе име само могу да кажем да ми у Железари и у Самосталном 
синдикату дајемо пуну подршку премијеру да трајно реши статус Железаре – рекао је 
председник Самосталног синдиката у Железари Смедерево Синиша Прелић. 
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Комуналци не дају плате 
 

Најављене мере штедње кроз смањење зарада у јавном сектору угрозиће материјални и 
социјални положај 70.000 запослених у комунално-стамбеној делатности, а синдикати 
траже да Влада изузме тај сектор из одлуке о смањењу плата. 

Готово 95 одсто јавних комуналних предузећа нису корисници буџетског новца и не 
представљају финансијско оптерећење буџета локалних самоуправа, указали су Грански 
синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност” и Синдикат запослених 
у комунално-стамбеној делатности. 

Зараде у тим предузећима се исплаћују из оствареног прихода пружањем комуналних услуга и 
производњом и продајом производа, наводе ти синдикати. Просечна зарада у јавно-
комуналном сектору нижа је 17 одсто од просека привреде Србије а, како се додаје даље, 
више од 20 одсто запослених у том сектору прима минималну зараду. 

Синдикати траже и отпочињање преговора за посебни колективни уговор за комуналну 
делатност Србије, увођење сиве економије у легалне токове, а најавили су за понедељак, 3. 
новембра, заједничку јавну седницу испред Владе Србије. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/sindikati-zdravsta-predali-zahteve-vladi-i-najavili-strajk 

Синдикати здравста предали захтеве влади и 
најавили штрајк 

 
Репрезентативни синдикати у здравству и социјалној заштити предали су данас захтеве 
Влади Србије да се запосленима у том сектору не смањују зараде и најавили штрајк у 
свим здравственим установама у земљи за 5. новембар. 

Такође, представници синдиката траже увођење платних разреда и у јавним предузећима као 
и започињање преговора о новом колективном уговору и најавили су да ће их сутра примити 
ресорни министар Златибор Лончар. 

Председник Синдиката запослених у здравству и социјалњој заштити Зоран  Савић рекао је да 
су се синдикати окупили да још једном укажу на незадовољство запослених у здравству и 
социјалној заштити поводом економских мера Владе које, како каже, неће донети бољитак већ 
ће само погоршати положај запослених. 

"Наше зараде су међу најнижима, како у Србији тако и у окружењу. Просечна зарада је око 
45.000 динара. Просечна плата у НБС је више од 85.000 динара, у Електропривреди 75.000 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/komunalci-ne-daju-plate
http://www.dnevnik.rs/drustvo/sindikati-zdravsta-predali-zahteve-vladi-i-najavili-strajk
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динара... Слажемо се да њихове плате треба да буду велике, али хоћемо да и наше плате буду 
веће", поручио је Савић. 

Он указао је да су платни разреди првобитно најављени за цео јавни сектор "а сада је то само 
за јавни сектор, а не и за јавна предузећа"."Наше плате су до сада биле ограничене, јер 
коефицијент одређује влада. Контолишите зараде оних који праве губитке а имају 
неупоредиво веће плате", поручио је Савић. 

Драган Бисенић из Синдиката медицинских сестара и техничара рекао је да здравство није део 
проблема већ "део решења"."Ми не тражимо да нам се повећа плата која је испод просека у 
Србији, ми тражимо да она остане иста. Не тражимо да будемо изнад закона ни да се Закон о 
раду не односи на нас, већ да потпишемо колективни уговор у складу са тим законом", 
поручио је Бисенић и поновио да траже да се платни разреди уведу и за јавна предузећа. 

Зоран Илић из Гранског синдиката запослених у здравству и социјалној заштити "Независност" 
рекао је да ће 5. новембра све здравствене установе у Србији ступити у штрајк."Молим вас да 
сви испунимо договор и да 5. новембра сви станемо, а касније ће синдикати донети одлуку о 
другим видовима синдикалне борбе", рекао је Илић и додао да ће се "можда десити да једног 
дана све јавне службе, а чак и јавна предузећа стану, а онда је питање ко ће да лечи, чисти..." 

Данашњој јавној седници синдиката испред Владе није присуствовао Синдикат лекара и 
фармацеута Србије, али су они раније данас најавли подршку скупу и захтевима синдиката. 

(Танјуг) 
 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zelezara_ce_raditi_punom_parom.4.html?news_id=291568 

Bojan Bojković, izvršni direktor za finansije Železare Smederevo 

Ţelezara će raditi punom parom 

AUTOR: G. VLAOVIĆ 

Beograd - Na prvoj sednici Vlada Srbije će doneti odluku o privatizaciji Železare Smederevo a 
nekoliko dana posle toga biće objavljen i javni poziv kompanijama zainteresovanim da postanu 
strateški partner tog preduzeća. 
Nakon toga, sledi raspisivanje tendera koji će uslediti do kraja godine - kaže u razgovoru za Danas 
Bojan Bojković, izvršni direktor za finansije u Železari Smederevo. 

Kako će izgledati vlasniĉka struktura nakon privatizacije? 
- Kompanije koje su zainteresovane za smederevsku železaru, meĊu njima i ameriĉki Esmark, 
preferiraju model strateškog partnerstva. To znaĉi da su strani investitori voljni da kupe odreĊeni 
vlasniĉki udeo u Železari i dobiju upravljaĉke funkcije. Država bi zadržala jedan deo vlasništva u 
svojim rukama i pri tome obavljala kontrolnu funkciju kako bi se stranom investitoru omogućilo 
realizovanje dogovorenog kada je reĉ o upravljanju i investicijama. 

Koliko novca će novi strateški partner imati obavezu da uloži u Železaru? 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zelezara_ce_raditi_punom_parom.4.html?news_id=291568
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- Kada je reĉ o ulaganjima, novi vlasnik će u obrtni kapital uložiti 250 miliona dolara, u investicije 
80, od ĉega 20 miliona u prvoj godini. Taj novac će obezbediti da smederevska železara u 
potpunosti angažuje svoje proizvodne kapacitete. 

Kakvim proizvodnim kapacitetima raspolaže smederevska železara? 
- Nakon što strani partner koji bude izabran na tenderu u decembru uloži novac, ĉiji iznos smo već 
naveli, u obrtni kapital i investicije stvoriće se svi neophodni uslovi da Železara Smederevo ostvari 
sve svoje projektovane kapacitete. Da podsetimo, oni iznose 2,3 miliona tona ĉelika godišnje. To u 
novcu ima vrednost od 1,4 milijarde dolara, od ĉega će 1,2 milijarde dolara ići u izvoz. 

Da li radnici treba da se brinu da će biti otpuštanja? 
- Ne, nikako. Ne treba da bude apsolutno nikakve bojazni da će bilo ko od onih koji su sada 
zaposleni u Železari ostati bez posla. Tokom pregovora koje je premijer Srbije Aleksandar Vuĉić 
vodio sa zainteresovanim za kupovinu smederevske železare dogovoreno je da neće biti otpuštanja, 
da će se uposliti svi kapaciteti, što znaĉi da će doći i do dodatnog zapošljavanja novih radnika u 
fabrici. 

Transparentan izbor strateškog partnera 

Da li će se na tenderu pojaviti samo ameriĉka kompanija Esmark ili ima i drugih zainteresovanih? 
- Izbor novog strateškog partnera za smederevsku železaru će biti u potpunosti transparentan. To 
znaĉi da će na tender moći da se prijave sve zainteresovane kompanije i da se ravnopravno bore da 
daju najbolju ponudu koja će biti usvojena. 

Sindikalci: Dobra vest za Železaru 

Vest da je veoma blizu dogovor sa ameriĉkom kompanijom Esmark o preuzimanju Železare 
Smederevo je ohrabrujuća za radnike i ceo metalski kompleks, izjavio je juĉe predsednik 
Samostalnog sindikata Železare Smederevo Siniša Prelić. 

- Oĉekujemo da će Železara dobiti strateškog partnera koji će pokrenuti proizvodnju i maksimalno 
uposliti kapacitete i radnike - rekao je Prelić. On je dodao da sindikati oĉekuju da će „iz prve 
ruke“ biti obavešteni o pojedinostima razgovora premijera Srbije Aleksandra Vuĉića s predsednikom 
Esmarka Džimom Bušarom. Prelić je rekao da su predstavnici Esmarka, kao i drugih kompanija 
posećivali Železaru, ali sindikati nisu imali kontakte s njima. 

Podsetimo, Železara proizvodi ĉelik, toplo i hladno valjane koturove i beli lim u koturovima i 
tablama. U fabrici radi oko 5.200 zaposlenih, i ona obezbeĊuje egzistenciju za oko 20.000 ljudi 
ukljuĉujući i ĉlanove porodica zaposlenih. Imala je uĉešće od pet odsto u ukupnoj proizvodnji 
Srbije i oko 27 odsto uĉešća u izvozu (dok je bila u vlasništvu ameriĉkog Ju-Es stila). U ovom 
trenutku Železara radi sa jednom, od ukupno dve visoke peći i proizvodi od 50 do 55 hiljada tona 
ĉelika i ĉeliĉnih proizvoda meseĉno. 
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http://www.kurir-info.rs/vesti/drustvo/70000-komunalaca-trazi-ne-smanjujte-nam-plate-clanak-1601165 

70.000 komunalaca traţi: Ne smanjujte nam plate 

Autor: Agencija TANJUG,Foto: Kurir 

Zarade u tim preduzećima se isplaćuju iz ostvarenog prihoda vršenjem komunalnih usluga i 

proizvodnjom i prodajom proizvoda 

BEOGRAD - Najavljene mere štednje kroz smanjenje zarada u javnom sektoru ugroziće materijalni i 
socijalni položaj 70.000 zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti, a sindikati traže da vlada 
izuzme taj sektor iz odluke o smanjenju plata. 

Gotovo 95 odsto javno-komunalnih preduzeća nisu korisnici budžetskih sredstava i ne predstavljaju 
finansijsko opterećenje budžeta lokalnih samouprava, ukazali su Granski sindikat javnih 
saobraćajnih i komunalnih delatnosti "Nezavisnost" i Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj 
delatnosti. 

Zarade u tim preduzećima se isplaćuju iz ostvarenog prihoda vršenjem komunalnih usluga i 
proizvodnjom i prodajom proizvoda, navode ti sindikati. 

Proseĉna zarada u javno-komunalnom sektoru niža je za 17 odsto od proseka privrede Srbije a, 
kako se dodaje dalje, više od 20 odsto zaposlenih u tom sektoru prima minimalnu zaradu. 

Sindikati traže i otpoĉinjanje pregovora za Posebni kolektivni ugovor za komunalnu delatnost 
Srbije, uvoĊenje sive ekonomije u legalne tokove, a najavili su za ponedeljak, 3. novembra, 
zajedniĉku javnu sednicu ispred Vlade Srbije. 

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=10&dd=29&nav_id=917387 

Komunalci traţe izuzeće od štednje 
IZVOR: BETA 

Smanjenje zarada u javnom sektoru značajno će ugroziti materijalni i socijalni poloţaj 

zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije. 

 Na ovo su upozorili Samostalni sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti i Granski 

sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti "Nezavisnost". 

http://www.kurir-info.rs/vesti/drustvo/70000-komunalaca-trazi-ne-smanjujte-nam-plate-clanak-1601165
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=10&dd=29&nav_id=917387
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Kako se navodi u zajedniĉkom saopštenju ta dva sindikata, u komunalno stambenoj delatnosti 

Srbije zaposleno je 70.000 ljudi koji rade u izuzetno teškim uslovima.  

 

"Javno-komunalna preduzeća (JKP) nisu korisnici budžetskih sredstava i u najvećem delu (95 odsto) 

ne predstavljaju finansijsko opterećenje budžeta lokalnih samouprava. Zarade se ostvaruju i 

isplaćuju iz ostvarenog prihoda vršenjem komunalnih usluga i proizvodnjom i prodajom proizvoda", 

naglašava se u saopštenju.  

 

Dodaje se da je proseĉna zarada zaposlenih u javno-komunalnom sektoru niža za 17 odsto od 

proseka privrede Srbije, a od korisnika budžeta je manja 37 odsto, dok ĉak više od 20 odsto 

zaposlenih u komunalnom sektoru Srbije prima minimalnu zaradu.  

 

"Zbog svega toga, sindikati od Vlade Srbije zahtevaju da se zaposleni u komunalnom sektoru 

izuzmu iz ove odluke (o smanjenju plata) i da hitno počnu pregovori i usaglašavanje stavova za 

potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora za komunalnu delatnost Srbije", piše u saopštenju.  

 

Sindikati su najavili i da će u ponedeljak, 3. novembra, organizovati zajedniĉku javnu sednicu 

ispred Vlade Srbije na kojoj će se usaglasiti dalje protestne aktivnosti i podneti inicijativa za ocenu 

ustavnosti Zakona kojim se umanjuju zarade u javnim komunalnim preduzećima. 

 

STUDIO B 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=109307 

Komunalci traţe da budu izuzeti iz smanjenja plata 
 

Najavljene mere štednje kroz smanjenje zarada u javnom sektoru ugroziće materijalni i 
socijalni poloţaj 70.000 zaposlenih u komunalno stambenoj delatnosti, a sindikati traţe da 
vlada izuzme taj sektor iz odluke o smanjenju plata. 

Gotovo 95 odsto javno-komunalnih preduzeća nisu korisnici budžetskih sredstava i ne predstavljaju 
finansijsko opterećenje budžeta lokalnih samouprava, ukazali su Granski sindikat javnih 
saobraćajnih i komunalnih delatnosti "Nezavisnost" i Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj 
delatnosti. 

Zarade u tim preduzećima se isplaćuju iz ostvarenog prihoda vršenjem komunalnih usluga i 
proizvodnjom i prodajom proizvoda, navode ti sindikati. 

Proseĉna zarada u javno-komunalnom sektoru niža je za 17 odsto od proseka privrede Srbije a, 
kako se dodaje dalje, više od 20 odsto zaposlenih u tom sektoru prima minimalnu zaradu. 

Sindikati traže i otpoĉinjanje pregovora za Posebni kolektivni ugovor za komunalnu delatnost 
Srbije, uvoĊenje sive ekonomije u legalne tokove, a najavili su za ponedeljak, 3. novembra, 
zajedniĉku javnu sednicu ispred Vlade Srbije. 

http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=109307

