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НА ЛИЦУ МЕСТА Смедерево једва чека “Есмарк“  
Ј. Илић  

РАДНИЦИ, синдикати и менаџмент српске челичане поздрављају вест о могућем доласку 
компаније „Есмарк“ у Железару Смедерево, сматрајући да је америчка понуда најозбиљнија 
и гарантује очување радних места и производњу пуним капацитетима. 

- Компанија „Есмарк“ нуди да учетворостручи годишњу производњу која је сада на нивоу од 
око 500.000 тона, каже за „Новости“ Бојан Бојковић, извршни директор за финансије 
Железаре Смедерево и члан Радне групе за преговоре са стратешким партнерима. 

- Реч је о компанији која има бизнис план на 2,2 милиона тона производа годишње, што су 
пројектовани капацитети који никада нису достигнути. Максимална производња била је 1,7 
милиона. Тренутно, вредност годишње производње је 340 милиона долара, док пуна 
упосленост, према плану „Есмарка“, значи 1,4 милијарде долара - каже Бојковић. 

Директор челичане потврђује да „Есмарк“ планира покретање и друге високе пећи, како 
сазнајемо, пола године након преузимања фабрике. 

- То је компликован техничко-технолошки процес јер је пећ угашена дуго. Покретање 
захтева новац и припреме, аранжмане са иностраним добављачима, а то захтева време - 
каже Бојковић који наводи да ће стратешки партнер морати да ангажује додатних 200 
радника. 

„Есмарк стил група“ је приватна компанија, једна од водећих прерађивача и дистрибутера 
равно ваљаног челика и трећи по величини произвођач челичних плоча у САД. Основана је 
2003. године и поседује више постројења за прераду челика. Власник је Џејмс Бушард. 
Преговаре у Србији води Марк Веланд, један од првих извршних директора за производњу 
„Ју-Ес стила Србија“. Као консултант, ангажован је човек који се вероватно најбоље разуме у 
српску челичану, Владан Михаиловић, директор производње „Ју-Ес стил Србија“ и главни 
менаџер примарне производње „Ју-Ес стил“ у железари „Грејт лејкс воркс“ у САД. 

ТРЕЋИНА У Железари ради 5.191 радник, односно сваки трећи Смедеревац. Четвртину 
буџета града порезима и доприносима пуни фабрика. Процењује се да од Железаре зависи и 
2.000 људи међу добављачима и кооперантима. Највећи забележени извоз био је 106,8 
милиона евра, а прошлогодишњи око девет милиона. 
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„Есмарк“ је саопштио да је већ сачинио менаџмент који има велико искуство у Европи, а 
радио је и на ревитализацији компаније „Ју-Ес стил“ из Кошица. 

- У Смедерево долазе људи са високим степеном професионалности и великим знањем - 
потврђује директор Бојан Бојковић. Менаџмент „Есмарка“ је у бизнису са челиком више од 
30 година. Радили су за друге мултинационалне компаније на највишим позицијама, и 
водили једну велику челичану у Америци. Познају локално тржиште, а оно што је важно, 
познају тржиште Северне Америке, које је, поред традиционалних тржишта, за нас веома 
интересантно. 

После неизвесности, радници Железаре сада лакше дишу. 

- Сви се надамо да ће бити боље. За време „Ју-Ес стила“ плате су биле добре и редовне, и 
било је посла. „Есмарк“ долази са истог простора, што је за нас добар знак - каже Дејан 
Миловановић, ливац који 20 година ради у Железари. 

Синдикати такође прижељкују партнера поузданог партнера. 

- Радници су спремни да одговоре на захтеве стратешког партнера, у пуној су радној 
кондицији и ништа мање квалитетни од радника европских челичана - каже Милета 
Гујаничић, председник Независног синдиката металаца. 

Синиша Прелић, председник Самосталног синдиката Железаре Смедерево, сматра да је 
долазак „Есмарка“ одлична вест, не само за 5.200 радника у Смедереву, већ и за читав 
металски комплекс Србије, и да ће фабрика поново правити профит. 

НОСИЛИ 27 ОДСТО ИЗВОЗА 

ЗА пет година уочи напуштања Србије, ранији власници произвели су 6,2 милиона тона 
челика, а од тога 70 одсто извезено је на тржишта 60 земаља света. У српском извозу 
учествовала је са 27 одсто. Уочи кризе, месечна производња била је 180.000 тона. Нагли пад 
тражње челика на светском тржишту бацио је на колена једног од највећих произвођача 
челика у свету „Ју-Ес стил Србија“, који је 2011. године забележио 16 милијарди динара 
минуса у Смедереву. Американци су препродали фабрику држави за један долар почетком 
2012. године. 

 

 

 

 

 

Хемијски губиташи почели добро да зарађују  
З. Р. - Д. И. К.  

Производња у „Мерими“ за четири године порасла са 38.968 тона на 121.998 тона. 
Исланђани у „Здравље“ уложили 20 милиона евра 

ПРЕМА подацима Министарства привреде, међу најуспешнијих 10 приватизација, 
спроведених од 2002. године до данас, налазе се и продаје лесковачког „Здравља“ и 
„Мериме“ из Крушевца, која је, тендерском продајом добила и ново име - „Хенкел Србија“. 
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Овај произвођач детерџената, сапуна и средстава за чишћење и полирање продат је за 14,4 
милиона евра 30. септембра 2002. године, када је Агенција за приватизацију закључила 
уговор са компанијом Хенкел Централ Еастерн Еуропе Геселлсцхафт Гмбх. 

- Укупна производња различитих производа: детерџената, прашкова, сапуна, козметике 
порасла је са 38.968,42 тоне у 2003. години на 121.998 тона у 2007. години - истичу у 
Министарству привреде. - Број запослених на дан приватизације био је 1.151, а приликом 
последње контроле 2008. године, у компанији је било запослено 607 радника. 

Према подацима Агенције за привредне регистре, у 2013. години пословни приходи 
„Хенкела“ били су 15,9 милијарди динара, а нето добит готово 1,5 милијарди. У овој фирми 
је радило 432 људи. 

Фармацеутска хемијска индустрија „Здравље“, која потиче још из 1953. године, продата је 
крајем децембра 2002. исландској компанији „Фармако НФ“, која је потом променила име у 
„Актавис“. Продаја је обављена кроз јавни тендер. 

- Купопродајна цена у износу од 3,5 милиона евра исплаћена је у целости, док је 
инвестициона обавеза извршена у износу од 20 милиона евра - истичу у Министарству 
привреде. 

Подаци Министарства показују да је лесковачко „Здравље“ у 2003. години пословало са 
губитком у износу од 634.432.000 динара. 

- У 2007. години, која је последња година приватизације, остварена је добит од 193 милиона 
динара - указују у Министарству. 

АМЕРИЧКО ПРЕУЗИМАЊЕ 

БРОЈ запослених у моменту приватизације лесковачког „Здравља“ износио је 2.065, а у 
последњој години контроле 886. Данас у компанији ради 391 радник, а према подацима из 
званичних завршних рачуна, ова компанија лане је остварила приходе из пословања од 4,17 
милијарди динара.  

Нето добит била је 151,4 милиона динара, што је значајан пораст у односу на губитак од 100 
милиона динара, остварен у 2012. Исландски „Актавис“, на глобалном нивоу је постао 
власништво америчке компаније „Вотсон фармасјутикалс“ 2012. године. 

 

Стечај не мора бити крај за сваку фирму  
З. Р.  

Андријана Живановић, посебна саветница министра привреде: Стечај и банкротство нису 
исте ствари, а и проглашење банкротства над неком фирмом не мора аутоматски да значи и 
крај привредне активности 

ПОСЛЕ приватизације већине од 502 предузећа, која је Агенција за приватизацију понудила 
на продају, стотинак њих би могло завршити у стечају. Које фирме ће се по препоруци 
Агенције наћи на списку за гашење, знаће се у петак, када истиче крајњи рок да у 
Министарство привреде стигну предлози решења за сваку фирму преосталу за 
приватизацију.  
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Посебна саветница министра привреде Андријана Живановић, задужена за област стечаја, 
каже да то не мора нужно бити и коначан крај за све ове фирме. 

- Стечај и банкротство нису исте ствари, а и проглашење банкротства над неком фирмом не 
мора аутоматски да значи и крај привредне активности тог предузећа нити је проглашење 
стечаја објава распродаје фирме - објашњава Живановићева. - То је један посебан 
заштићени статус у који се фирма уводи и који траје ограничено време. Циљ је да се, у 
условима када је привредни субјект заштићен од спољних утицаја, пошто му рачун више 
није блокиран и поступци извршења на његовој имовини више не могу да се спроводе, 
сагледају све расположиве опције било за његову санацију, било за продају, у целини или 
делимично, новом инвеститору. 

Живановићева напомиње да се у јавности стечај доживљава као поступак гашења фирми, а 
не као могући лек, односно као могућност да се кроз овај поступак санирају пословно-
финансијски проблеми једне фирме и да се она поново укључи у привредни живот и то на 
здравим основама. 

- Пасиван приступ стечају често је заснован и на погрешном тумачењу улоге стечајног 
управника - објашњава посебна саветница. - Стечајни управник није и не сме да буде 
административни радник. Он мора да буде менаџер, и то менаџер специфичних знања и 
способности. „Пад“ са привредне сцене сваког предузећа које има макар и минимални 
капацитет да запошљава људе и да ствара нову вредност изузетно је скупо за све. Поступање 
појединих стечајних управника по принцију линије мањег отпора, а не по принципу 
максималне стручне и пословне одговорности у наредном периоду се не може дозволити. 

ШАНСА ЗА НОВИ ПОЧЕТАК 

- КАДА се саберу сви директни и индиректни трошкови опоравка једне фирме која има 
тржишни потенцијал и упореде са стварним трошковима „административног спровођења 
процедуре банкротства“ те исте фирме, увидећемо да су у првом случају ти трошкови знатно 
мањи - објашњава Живановићева. - Проактивни приступ стечају је шанса за нови почетак. 
Да би ту шансу искористили, потребан је проактиван приступ свих лица која учествују у 
поступку, како стечајних управника, тако и самих дужника, затим запослених у тим 
компанијама, али и свих поверилаца таквих привредних субјеката. Да ли ћемо ту шансу 
искористити, зависи од свих нас. 

 

Табаковић: Никад чула за захтев ММФ-а о отпуштању  
Тањуг  

Гувернерка НБС Јоргованка Табаковић верује да ће споразум са ММФ-ом, чији се долазак у 
Београд очекује 4. новембра, бити постигнут јер за то постоје сви предуслови 

БЕОГРАД - Гувернерка НБС Јоргованка Табаковић верује да ће споразум са ММФ-ом, чији 
се долазак у Београд очекује 4. новембра, бити постигнут јер за то постоје сви предуслови, 
али каже да се никада није сусрела са наводним захтевом те финансијске институције за 
отпуштањем 95.000 запослених у државној управи. 

"Ја се никад нисам сусрела са таквом врстом захтева. Верујте да се никада нисам сусрела са 
захтевом било које врсте. Ми отварамо теме и проблеме и идемо у сурет решењима", рекла је 
Табаковићева. 
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Не личи јој, каже, на наступ ММФ-а да они траже нешто тако експлицитно и додаје да не 
воли такве "промотере ММФ-а". 

"Тамо где има вишке запослених ми то треба да радимо не због ММФ-а већ због себе. Многи 
млади људи су заробљени у државним и јавним структурама уместо да се баве креативним 
послом", рекла је гувернерка гостујући у емисији Кажипрст Б92. 

Потврдила је да је арапска Мирабанк банка добила дозволу, као и да је дата сагласност за 
чланове управног извршног одбора. 

Питање је каже дана када ће они да уплате оснивачки капитал који, судећи према 
документацији, износи пет милијарди долара за будуће три године улагања. 

Та банка, додала је, нема намеру да послује са грађанима, већ само са привредом. 

Она је изразила бојазан да је реч о прилично амбициозној цифри, али мисли да ће Србија 
бити у стању да прихвати тај новац у пројектима.  

"Све се код нас зове привреда Србије. И 75 банкарског система из ЕУ које послују код нас и 
чине кичму банкарског система су домаће банке које имају матице у иностранству", рекла је 
Табаковићева и додала да је "сваки динар добродошао".  

Сматра, међутим, да би Србија требало да тражи мало пројекте у иностранству у земљама 
растуће економије. 

"Сусрећемо се са тим да неки људи који су одавде изнели паре и направили своје послове по 
Анголи и Алжиру просто праве рампу држави и државним фирмама да тамо добију послове. 
Али има ентузијаста којима треба дати прилику да нам доносе девизе и тразе послове у 
иностранству, а не да црвени тепих од долара простиремо само за инвеститоре", рекла је 
гувернерка. 

Говорећи о буџетском дефициту, Табаковићева је казала да држава која има дефицит за 
првих осам месеци 122 милијарде динара, те да су готово 80 одсто, две трећине тог дефицита 
камате за задуживања. 

"Говорим о томе да Влада Србије и Министарство финансија имају проблем јер морају да се 
задужују и даље, а то се нама враћа као бумеранг, као вишак ликвидности и притисак на 
курс и ми смо они који плаћају цех за тако високи дефицит", рекла је Табаковићева. 

 

Вучић: Догодине већа цена за Телеком, у 2016. да уђемо 
као успешна земља  
Тањуг  

ЈАМЕНА - Премијер Александар Вучић изавио је данас у Јамени да ће процедура око 
приватизације Телекома Србије бити завршена у 2015. и да очекује да Србија може да добије 
вишу цену него 2011. години када је покушаана приватизација те компаније. 
 
"Треба да се иде на избор приватизационог саветника а после тога креће се у комплетну 
процедуру и верујем да то у 2015. години може да буде завршено", рекао је Вучих 
новинарима. 
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Он је навео и да верује да може да се добије више новца за Телеком него у 2011. години када 
је влада Мирка Цветковић покушаала да прода ту компанију. 
 
"Данас можемо да постигнемо много вишу цену због положаја Србије и реформи које 
предузимамо", рекао је премијер. 
 
Треба сачекати следећу годину и оцену Светске банке о условима пословањуа у Србији за 
које је оценио да су после усвајање реформнских закона много бољи, казао је премијер. 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЖЕЛЕЗАРУ 
Вучић је најавио да ће позив за проналажење инвеститора за Железару Смедерево бити 
расписан крајем ове или почетком наредне недеље. 
 
Рок за пријаве биће месец дана, комплетна процедура биће завршена до фебруара, а у мају 
или јуну компанија ће почети са пуном производњом од два милиона тона. 
 
Вучић је новинарима у селу Јамена рекао да ће држава преузети дуг Железаре од око 360 
милиона евра, јер је у интересу да се доведе добар инвеститор, који ће омогућити да она 
годишње зарађује између 1,4 и 1,5 милијарди евра, четири до пет пута више него сада.  
 
ДА У 2016. УЂЕМО КАО УСПЕШНА ЗЕМЉА 
 
Он је истекао да се тешке реформе спроводе како би у 2016. Србија ушла као успешна и 
економски опорављена земља. 
Вучић је рекао да је на прошлој седници владе поручио министрима да за своје ресоре 
спреме буџете који ће на расходној страни бити мањи него за ову годину како би се смањио 
дефицит. 
 
"Хоћемо брзо и снажно да победимо кризу и да у 2016. годину уђемо као успешна и 
економски опорављена земља", рекао је он новинарима у Јамени. 
 
Вучић је као пример успешно спроведених реформи навео Велику Британију. 
 
"Влада Великие Британије је пре два године отпустила 400.000 људи у јавном сектору због 
тешких реформи али је створила добре услове и запослено је два милиона људи у приватном 
сектору и зато данас та држава има привредни раст од 3,4 одсто", рекао је он. 
 
Премијер Србије је истакао и да "зато и ми спроводимо реформе". 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ММФ не отпушта прекобројне чиновнике 

Јована Рабреновић 
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Гувернер НБС Јоргованка Табаковић каже да није обичај финансијера из Вашингтона да 
намећу било каква, па ни таква решења 

Србија, без сваке сумње, има вишкове запослених у јавним и државним службама, али 
колики је тачан број прекобројних, то још нико у државној управи није рекао. Још мање је 
извесно да нам је ММФ, према писању појединих таблоида, испоставио налог да чак 95.000 
чиновника, лекара, наставника… у наредне три године, колико траје фискална 
консолидација, отпустимо из државне службе. 

Да ли ММФ зна колики је тачан вишак запослених, а да наша држава не зна? Тешко је 
поверовати, иако је чињеница да наша држава не зна тачно „у главу” колико има Људи на 
платном списку. 

Београдска канцеларија ММФ-а јуче није ни потврдила ни демантовала поменуте медије, 
али су зато државни званичници саопштили да није манир ММФ-а да тако нешто тражи. 

Да ли смо још једном сведоци игроказа добар и лош полицајац у коме лош полицајац, а ко 
би други него ММФ, тражи драстичне мере, а онда држава усвоји блажу варијанту. Као када 
је бивши министар финансија Лазар Крстић тражио смањење пензија за 20, плата за 15 и 
поскупЉење струје од 30 одсто… 

Гувернер Народне банке Јоргованка Табаковић изјавила је јуче да Фонд не поставЉа 
захтеве за отпуштање Људи у јавном сектору. Она је рекла да се никада није сусрела за 
таквим захтевом ММФ-а, као што је отпуштање 95.000 Људи о којем пишу поједини медији. 
„Не личи ми на иступ ММФ-а да нешто тако експлицитно тражи. Тамо где има вишка 
запослених, то треба да решавамо сами, не због ММФ-а, него због себе”, рекла је 
Табаковићева. 

Потпредседница Владе Србије и министарка државне управе и локалне самоуправе Кори 
Удовички јуче је изјавила да Србија не лицитира бројем оних који ће остати без посла у 
јавном сектору, већ са ММФ-ом покушава да направи одржив и способан систем који ће 
подржати привредни опоравак и раст. 

Иначе, према летошњим изјавама Кори Удовички сигурно је да у државној управи ради око 
28.000 Људи, док је у јавном сектору запослено око 760.000. Да ли је могуће отпустити више 
од 12 одсто свих запослених у јавном сектору без последица по функционисање државе? 

Економисти су сагласни да је у јавном сектору запослено превише Људи. 

Александар Стевановић каже да ММФ нама не наређује, већ само саопштава очекивања да 
нам јавне финансије буду уравнотежене, да јавни дуг не расте и да повериоци буду 
заштићени. 

– Питање је кога ће држава отпустити. Да ли ће то бити партијски кадрови које су нове 
партије на власти удомиле или оне који стварно нешто раде у тој државној управи, сматра 
Стевановић. 

И Љубодраг Савић сматра да у јавном сектору има превише Људи. 

– Пре неколико година слушали смо да је неки стандард да земЉе са сличним бројем 
становника имају 500.000-550.000 Људи у јавној управи. Важно је утврдити где тачно има 
вишкова. То сигурно није здравство, али јесте државна управа и локална самоуправа. Нисам 
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сигуран да је држава спремна да загризе ту киселу јабуку, јер где би друго радили њихови 
партијски кадрови – каже Савић. 

Михајло Црнобрња уверен је да ММФ тражи да се отпусти управо тако велики број Људи, јер 
је то, како каже, рецепт који су преписивали у свим земЉама у транзицији. 

– Штедња, стезање каиша, то је једини њихов аспирин, односно жртвовање развоја зарад 
финансијске стабилности. Нама, иначе ММФ не треба ради одржавања ликвидности, јер је 
имамо, већ ради поруке инвеститорима да смо поуздани за улагање – каже Црнобрња. 

Љубомир Маџар каже да је у погледу смањења броја запослених у јавном сектору смер 
исправан, али да је проблем то што ми ту меру избегавамо да спроведемо. 

– Јавни сектор се јако „надуо”, а с друге стране привреда малаксава и смањује се 
продуктивни део привреде. Друго питање је како ће отпуштања бити спроведена, да не оду 
они који су потребни – каже Маџар додајући да ће део проблема бити решен одласком 
запослених у пензију. 

 

Удовички: Не лицитирамо о смањењу броја запослених 

Тањуг 
 

БЕОГРАД – Србија не лицитира бројем оних који ће остати без посла у јавном сектору, већ 
са ММФ-ом покушава да направи одржив и способан систем који ће подржати привредни 
опоравак и раст, изјавила је данас министарка државне управе и локалне самоуправе Кори 
Удовички. 

Удовички је, одговарајући на питање новинара да ли ММФ тражи да се у Србији, током 
наредне три године, из јавног сектора отпусти 95.000 Људи, рекла да српска влада „не 
лицитира бројевима”, већ покушава да минимизира негативне ефекте који делују на 
стандард живота, а побоЉша оно што ће унапредити делотворност и уређеност државе. 

„Ми не одговарамо на захтев ММФ-а већ с њим разговарамо о томе да направимо најбоЉи 
могући начин, створимо трајне уштеде у буџету и направимо систем одрживим и способним 
да подржи привредни опоравак и раст”, изјавила је Удовички после састанка са хрватским 
министром управе Арсеном Бауком. 
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ПРОДАЈЕ СЕ ЖЕЛЕЗАРА Позив инвеститорима, америчка 
фирма заинтересована  

Тањуг  

Влада Србије донела је јуче одлуку о покретању иницијативе за приватизацију Привредног 
друштва за производњу и прераду челика "Железара Смедерево" . 

Агенција за приватизацију ће сутра објавити позив инвеститорима да у року од 30 дана 
пошаљу писма о заинтересованости за учешће у приватизацији  Железаре Смедерево , 
наводи се у саопштењу са седнице Владе.  

  Премијер Александар Вучић изјавио је у четвртак у Јамени да очекује да Железара 
Смедерево у пуном капацитету почне са радом у мају или јуну наредне године, а да све 
процедуре буду завршене до 1. фебруара. 
 Заинтересованост за преузимање Железаре Смедерево потврдила је америчка компанија 
Есмарк и најавила пријаву на тендеру. 
Реч је о приватној компанији која има дубоку традицију у производњи челика, једној од 
водећих прерадјивача и дистрибутера равно-ваљаног челика и трећем производјачу 
челицних плоча у САД. 
Током низа година, Есмарк је диверзификовао своја интересовања и пословање, 
фокусирајући се на неколико кључних индустријских грана, попут производње челика, 
истраживања у области нафте и гаса, у авио-услугама, некретнинама, технологији и 
спортском менаџменту, пише на интернет страници те компаније. 
Њен оснивач, извршни директор и председник је Џејмс Бушар, који је такодје наследник и 
контролни акционар Бушар групе, основане 1995. године са почетним капиталом од 500 
долара, и у којој и даље поседује 100-процентно власништво заједно са супругом 
Каролином. 
Есмарк је приватна породична компанија, а током година проширила је посао у неколико 
грана. Компанија је сада, поред производње челика, концентрисана у неколико кључних 
индустријских области - експлорацију нафте и гаса, у авионској индустрији, у пословима 
некретнина, технологије. 
Одлука Есмарка да учествују на тендеру за смедеревску Железеру дошла је након разговора 
премијера Вучића са Бушаром у уторак у Лондону, који су оцењени као "изузетно 
продуктивни корисни". 
Иначе, Есмарк је већ формирао менаџмент тим са, како је саопштено, великим искуством на 
пословима по Европи који је, како се наводи, измедју осталог, радио на ревитализацији 
компаније У.С. Стил из Кошица. 
Смедеревска Железара данас производи 380.000 тона челика, а очекује се да ће та 
производња бити повећана на 2,2 милиона тона. 
Премијер Србије изјавио је и да ће држава преузети све дугове Железаре, у висини од око 
370 милиона евра, те да ће учинит све што мозе, јер проблем те фабрике, како је рекао, не 
може да буде решен без помоћи државе и доброг инвеститора. 
Вучић је поновио да је приватизација Железаре важно питање за Србију, једно, како је 
рекао, од најважнијих у овом тренутку. 
Након објављивања јавног позива рок за пријаве је месец дана, а затим је потребно још неко 
време до расписивања тендера, након чега следи завршетак процедуре, прецизан је био 
премијер. 
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"За све то нам треба око пет месеци и рачунајте да у мају и јуну почнемо у пуном капацитету 
да радимо а да све процедуре буду завршене до 1. фебруара", навео је он. 
Време је, додао је, потребно и за покретање друге пећи. 
Он је рекао да претпоставља да ће тендерски услови бити покретање друге пећи, пуна 
производња од преко два милиона тона за разлику од садашњих 380 хиљада тона, те 
повећање садашњих прихода од 320 милиона на 1,4 до 1,5 милијарди евра.  

 
 
 

РАДИО 021 
 

Вербић: Штрајк може угрозити полугодиште  

Министар просвете Срђан Вербић изјавио је да би штрајк просветара, уколико потраје до 
краја децембра, могао да угрози полугодиште. 

Четири синдиката просвете најавила су да ће од 17. новембра часови у њиховим школама 
чланицама трајати пола сата. Вербић сматра да законски штрајк и часови од 30 минута деци 
наносе више штете него користи, истакавши да би требало мењати закон у том делу. 
 
"Не можемо сматрати прихватљивим нешто што иде директно на штету ђака", рекао је 
Вербић. Он је истакао да је протест само наставак приче коју имамо месецима и да се не 
може учинити много по питању плата, главног захтева просветних радника. 
 
"Свесни смо да ће до штрајка доћи, али радимо даље. Нема ничега што се суштински мења 
тиме што је штрајк најављен за тачно одређени датум", рекао је Вербић. Он је навео да 
смањење плата нужно долази као и платне групе и пратећи Закон, иако не брзином којом би 
синдикати желели. 
 
"Нама је много важније да платне групе буду коректно урађене, на најбољи могући начин, 
да то буде фер, јер тек у том случају можемо да унапређујемо систем", рекао је министар. 
 
Протест су најавили Синдикат образовања Србије, Унија синдиката просветних радника 
Србије, Синдикат радника у просвети Србије и Грански синдикат просвете "Независност". 

 


