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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/543863/U-subotu-potpisivanje-ugovora-o-Zelezari 

U subotu potpisivanje ugovora o Železari 

Tanjug  

Premijer Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će u subotu biti potpisan ugovor sa novim 

menadţmentom Ţelezare u Smederevu, holandskom kompanijom "HPK inţenjering".Vučić je, 

gostujući na BN televiziji, rekao da će on u subotu ići u Smederevo i prisustvovati potpisivaju tog 

ugovora. 

Ugovor će, kako je Tanjugu rečeno u kabinetu premijera, potpisati izvršni direktor Ţelezare Bojan 

Bojković i predstavnik "HPK inţenjeringa" Petar Kamaraš. 

Vlada je pre dva dana upravljanje smederevskom Ţelezarom poverila holandskoj firmi "HPK 

inţenjering". 

Vlada je prihvatila odluku Komisije za odabir najpovoljnijeg predlagača i zaduţila Ministarstvo 

privrede da sprovede potrebne aktivnosti za zaključenje Ugovora o pruţanju usluga upravljanja i 

savetovanja sa tom kompanijom. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/543840/Udovicki--Plan-nece-zacrtati-koliko-ljudi-mora-da-ode-iz-javne-uprave 

Udovički: Plan neće zacrtati koliko ljudi mora da 
ode iz javne uprave 

Tanjug  

Ministarka za drţavnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički izjavila je večeras da nijedan plan 

"neće zacrtavati koliko ljudi mora da dobije otkaz u javnoj upravi, nego šta je drţavi potrebno, uz 

kakve obuke i preorjentaciju". 

"Bilo kakav plan neće zacrtavati koliko ljudi mora da ode na ovaj ili onaj način nego šta nam treba, 

koliko je realno neophodno i koji kvalitet i uz kakve obuke i prekvalifikaciju. Malo će se uraditi 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/543863/U-subotu-potpisivanje-ugovora-o-Zelezari
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/543840/Udovicki--Plan-nece-zacrtati-koliko-ljudi-mora-da-ode-iz-javne-uprave
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sada, više u naredne tri godine, a što više budemo mogli da pripremimo, manje će pojedinci morati 

da trpe", rekla je Udovički za RTS. 

 

Prema njenim rečima, Vlada Srbije je usvojila Akcioni plan za reformu drţavne uprave za naredne 

tri godine i o njemu će sutra u Briselu razgovarati sa komersarom za proširenje Johanesom Hanom, 

pošto je plan preduslov da Srbija 2016. godine dobije novac iz IPA fondova. 

 

"Pred nama je uređivanje inspekcijskih sluţbi, reorganizacija javne uprave, već radimo i na 

identifikaciji ljudi", rekla je Udovički. 

 

Ministarka je navela da će se do kraja godine uvesti platni razredi i najavila da će se znati koliko 

koji posao vredi i šta ko moţe da očekuje. 

 

"Plan se već realizuje u velikoj meri i već vidimo da su troškovi na plate manji nego što smo 

očekivali i da, prema tome, sistem pronalazi način da se prilagodi. Povećanje zarada će morati da 

sačeka da za to dođe vreme, uvešćemo neverovatnu stvar da bi drţava bila u redu", tvrdi Udovički. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/543509/MENADZMENT-U-SENCI-Za-12-direktora-Zelezare-12-kontrolora 

MENADŽMENT U SENCI Za 12 direktora "Železare", 
12 kontrolora 

Gordana Bulatović  

„Ţelezaru“ će voditi dva tima od po 12 ljudi: menadţerski tim po izboru „HPK inţenjeringa“ i Vlade 

Srbije, koja će na svako mesto postaviti direktore koji će imati kontrolnu funkciju.Dţejms Bušar, 

vlasnik „Esmarka“, tuţio je Kamaraša američkom sudu. traţi 100 miliona dolara zbog sabotaţe 

prilikom neuspešnih pregovora o preuzimanju „Ţelezare“Menadţerski tim „HPK inţenjeringa“ 

predvodiće Dţon Gudiš, a na čelu Vladinog menadţerskog tima u senci biće dosadašnji direktor 

„Ţelezare“ Bojan Bojković. Ova neobična organizacija, takozvano dualno rukovođenje posledica je 

činjenice da će drţava, kao vlasnik, imati pravo supotpisa. 

Suma od 300.000 dolara mesečno za plate menadţera namenjena je isključivo Gudišovom timu 

menadţera. Dvanaestorica koje postavlja Vlada moraće da računaju na plate koje su uobičajene za 

direktore drţavnih firmi. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/543509/MENADZMENT-U-SENCI-Za-12-direktora-Zelezare-12-kontrolora
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Novi menadţerski tim „HPK inţenjeringa“ preuzima rukovođenje „Ţelezarom“ do 1. maja, 

potvrđeno je juče „Blicu“ u Vladi. Trenutno se radi na pripremi ugovora koji bi mogao da bude 

potpisan sutra. 

Prema detaljima ponude, „HPK inţenjering“ garantuje ne samo posao za 5.100 radnika „Ţelezare“ 

već i povećanje zarada zaposlenih za deset odsto. Biznis plan predviđa i aktiviranje druge visoke 

peći do kraja godine i proizvodnju oko 1,5 miliona tona čelika. Njihov plan predviđa i da u narednih 

pola godine od firme koja ostvari minus od deset miliona dolara mesečno naprave profitabilnu 

firmu. 

- Sad je doba cena čelika u svetu, što daje prostor za profit, objašnjava za „Blic“ prof. Ekonomskog 

fakulteta u Beogradu Milojko Arsić. 

 

Sličnu ponudu imao je i „Esmark“, 

čak je nudio plate veće 25 odsto, ali je presudilo što je HPK Inţenjering ponudio kapital u 

sirovinama vrednim 20 miliona dolara. 

 

- Ovakva vrsta ugovora ne podrazumeva vlasničko učešće u kompaniji. Verovatno je u pitanju 

pozajmica, kaţe Arsić. S njim se slaţe i Milan Kovačević, savetnik za strana ulaganja, koji dodaje 

da javnost treba da zna i uslove pozajmice. Zasad je, smatra prof. Arsić, vrlo vaţno da „Ţelezara“ 

radi, da ljudi koji su u njoj zaposleni zadrţe posao. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/543647/U-cevabdzinicama-i-picerijama-inspektori-zatekli-128-radnika-na-crno 

U ćevabdžinicama i picerijama inspektori zatekli 
128 radnika "na crno" 

D. Nišavić  

Inspektori rаdа su 17. mаrtа prilikom nаdzorа u ugostiteljskim objektimа brze hrаne, picerijаmа i 

ćevаbdţinicаmа nа teritoriji cele Srbije, zаtekli 128 licа nа rаdu „nа crno” sа kojimа poslodаvci 

nisu zаključili ugovore o rаdu i koje nisu prijаvili nа obаvezno socijаlno osigurаnje. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/543647/U-cevabdzinicama-i-picerijama-inspektori-zatekli-128-radnika-na-crno
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Nаjdrаstičniji primer je utvrđeni kod jednog poslodаvcа u Sremskom okrugu, gde 

su sve četiri zаtečene osobe rаdile „nа crno”, i kod jednog poslodаvcа u Pčinjskom u okrugu, gde su 

svа tri zаtečenа licа bilа аngаţovаnа „nа crno”. Kod jednog poslodаvcа u Mаčvаnskom okrugu u 

toku nаdzorа inspektori rаdа su utvrdili dа od pet zаtečenih licа čаk njih četvoro nije prijаvljeno, 

saopštili su iz Ministarstva za rad. 

  

U drugim okruzimа, kod više poslodаvаcа inspektori su zаticаli po dvа licа nа rаdu, od kojih nijedno 

nije imаlo zаključen ugovor o rаdu. 

  

Zbog prekršаjа u oblаsti rаdnih odnosа, inspektori rаdа su podneli 43 zаhtevа zа 

pokretаnje prekršаjnog postupkа protiv prаvnog i odgovornog licа, odnosno protiv 

preduzetnikа, dok su u oblаsti bezbednosti i zdrаvljа nа rаdu podneli šest zаhtevа zа pokretаnje 

prekršаjnog postupkа. 

  

Inspekcijа je donelа 89 rešenjа zbog neprаvilnosti u oblаsti rаdnih odnosа i 

195 rešenjа u oblаsti bezbednosti i zdrаvljа nа rаdu. Tаkođe, inspektori rаdа su doneli i 18 rešenjа 

o zаbrаni rаdа nа rаdnom mestu zbog neosposobljenosti zаposlenog zа bezbedаn i zdrаv rаd. 

  

Ponovo vanredni nadzori 

Ovim nаdzorimа je bilo obuhvаćeno ukupno 1.097 rаdno 

аngаţovаnih licа u 550 

privrednih subjekаtа. I u predstojećem periodu biće 

ponovljeni vаnredni, inspekcijski nаdzori u ovim 

ugostiteljskim objektimа, koje će svi inspektori rаdа vršiti u 

sve tri smene. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/543864/Verbic-za-Blic-U-prosveti-10000-zaposlenih-je-visak 

Verbić za "Blic": U prosveti 10.000 zaposlenih je 
višak 

Miljana Leskovac  

U školama pripremaju spiskove nastavnika kojima će do septembra biti ponuđene otpremnine. 

Polivanje vodom nije big dil, razumem te ljude: Srđan Verbić- Viškove u prosveti rešićemo 

ukrupnjavanjem norme. Ako postoje četiri nastavnika sa 25 odsto časova, onda ćemo nastojati da 

to dobije jedan nastavnik. Ostala tri nastavnika ćemo pokušati da raspodelimo na druga mesta, a 

nekima ćemo ponuditi otpremnine. Verujem da mnogo njih ţeli da dobije pristojnu otpremninu jer 

s onim što zarađuje ionako ne mogu da preţive - najavljuje ministar Verbić. 

O kom broju nastavnika je reč i kolike ćete im otpremnine ponuditi? 

- Imamo 10.000 prosvetnih radnika viška. Nema načina da se svi oni preraspodele, a tačnu brojku 

daće naši statističari. Tu je suštinska uloga sindikata i direktora škola, tako da se u svakoj školi 

pravi najkorektnija moguća preraspodela poslova i iz škola će nam preporučiti kome da ponudimo 

otpremninu. U sledeću školsku godinu moramo ući s optimizovanim brojem radnika. 

  

Kako ćete rešiti problem najdužeg štrajka u istoriji srpske provete? 

 

Važniji su đaci od moje fotelje 

 

Na pitanje da li razmišlja o ostavci u slučaju da se štrajk ne završi do kraja školske godine, ministar 

odgovara: „Šta vama izgleda kao veća šteta u tom slučaju - da jedan ministar ostane bez fotelje ili 

da đaci ne nastave školovanje? Prioritet je da đaci nastave školovanje.“ 

 

- Na istoj smo strani, moramo da se ponašamo u skladu s onim što nam je posao. Povećaćemo plate 

nastavnicima i oni će biti prvi koji će dočekati povećanje u javnom sektoru Samo ne znam kada. 

 

Sindikati traže i da im se precizira kada će dobiti novčanu pomoć i kolika će ona biti. Je l‘ to 

moguće? 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/543864/Verbic-za-Blic-U-prosveti-10000-zaposlenih-je-visak
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- Nije moguće precizirati, ali novčana pomoć je očekivana i do kraja godine će biti isplaćena, kao 

što je to precizirano sporazumom koji se potpisan sa dva sindikata. 

 

 

„Premijer jako dobro razume značaj prosvete i jako dobro razume u kakvim uslovima ţive i rade 

prosvetni radnici. Vrlo je raspoloţen da se ti problemi rešavaju kao prioritetni. Isto tako, svi znamo 

da nam je prioritet ekonomski oporavak“, kaţe Verbić. 

  

Da li je školska godina ugrožena? 

 

- Školska godina nije onakva kakva je trebalo da bude. Da su učenici oštećeni, evidentno je. Ali ne 

postoji opcija u kojoj se kaţe - školska godina je neregularna i resetovaćemo je. Ono što mi 

moramo da uradimo jeste da napravimo što regularnije uslove za nastavak školovanja. 

 

Zašto ste sišli među prosvetare usred štrajka? 

 

- Besmisleno je da nekoliko hiljada ljudi zbog mene dođe pod prozor ministarstva a da se ja krijem 

u kancelariji. Ţelim da pogledam te nastavnike u oči bez obzira na njihovu reakciju, jer ja od njih 

nemam šta da krijem. Polivanje vodom nije big dil, razumem da postoje ljudi koji u ovakvoj 

situaciji ne mogu da se kontrolišu. 

  

Završićemo godinu po svaku cenu, samo ne znam kako 

  

Šta ćete preduzeti ako nastavnici u štrajku odbiju da zaključe 

ocene na kraju drugog polugodišta? 

- Nadam se da se to neće dogoditi. Ne znam šta mogu da budu 

potezi drţave ako neko krene da sistematski krši zakon. To je 

pitanje koje toliko odstupa od svakodnevne prakse da je 

teško na njega dati odgovor.  

Po sada vaţećem zakonu, nastavnička veća zaključuju ocene. 

Mi računamo da na nivou škole uvek postoji dovoljno razuma 

da znaju kolika bi šteta mogla da bude ako bi se neki od 

nastavnika poneli na taj način. Ne verujem da postoji kolektiv 

gde bi celo nastavničko veće donelo takvu odluku. To nije 

Vučić me podržava 
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nešto što će podrţati bilo ko od lidera sindikata. Problem je 

što se situacija otela kontroli i oni više nisu u stanju da je 

kontrolišu. Ali školska godina mora biti završena i ocene 

moraju biti zaključene. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/543611/Radikalizacija-strajka-prosvetara-ako-plate-budu-umanjene 

Radikalizacija štrajka prosvetara ako plate budu 
umanjene 

Beta  

Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) Dragan Matijević izjavio je danas da je 

taj sindikat odlučio da radikalizuje protest u ponedeljak, 23. marta, ako zarade nastavnika za 

februar budu umanjene zbog učešća u štrajku. 

"To znači da će nastavnici u ponedeljak, 23. marta, stupiti u jednodnevni štrajk, ako plate za 

februar čija je isplata u petak budu umanjene zbog učešća u štrajku", rekao je Matijević danas 

agenciji Beta. 

  

On je kazao da će taj sindikat danas uputiti dopis Ministarstvu prosvete u kome se navodi da nema 

zakonskog osnova za umanjenje plata radnicima koji su u štrajku. 

  

Matijević je najavio da će ukoliko do umanjenja plata ipak dođe, biti podnesene tuţbe protiv 

direktora škola koji su postupili po ranijem dopisu Ministarstva prosvete u kome se traţi umanjenje 

zarada za prosvetare u štrajku. 

  

Prema njegovim rečima, štrajk s minimumom procesa rada po zakonu podrazumeva da će 

nastavnici drţati samo časove i ispite, ali ne i dopunsku i dodatnu nastavu, neće biti pripreme za 

maturu, neće drţati sednice veća, niti će decu voditi na takmičenja. 

  

Ministar prosvete Srbije Srđan Verbić ranije je više puta rekao da je umanjenje zarada 

nastavnicima zbog štrajka po zakonu. Potpredsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije Miodrag 

Sokić rekao je danas agenciji Beta da su prosvetni radnici, članovi tog sindikata, i dalje u štrajku i 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/543611/Radikalizacija-strajka-prosvetara-ako-plate-budu-umanjene
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da odrţavaju časove u trajanju od 30 minuta, a da će naredne sedmice biti doneta odluka o daljim 

koracima. 

  

Prema podacima USPRS-a, u Srbiji je u štrajku oko 700 osnovnih i srednjih škola, odnosno oko 

50.000 prosvetnih radnika. Prosvetni radnici su u štrajku i odrţavaju skraćene časove od 17. 

novembra 2014. godine. 

  

Predstavnici USPRS-a i Sindikata radnika u prosveti Srbije zatraţili su 17. marta na protestu, između 

ostalog, i odrţavanje vanredne sednice Skupštine Srbije na kojoj će se razgovarati o situaciji o 

obrazovanju. 

  

Druga dva reprezentativna sindikata - Sindikat obrazovanja Srbije i Granski sindikat prosvetnih 

radnika "Nezavisnost", potpisali su ranije s Ministarstvom prosvete Poseban kolektivni ugovor i 

Sporazum o prekidu štrajka i okončali štrajk u kojem su prethodno učestvovali. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Slovak-Torda-na-celu-zelezare.sr.html 

Словак Торда на челу железаре 

Управљање холандског „ХПК инжењеринга” орочено на три године с тим што се може 

продужити, али се може и прекинути уколико се појави озбиљан купац за железару 

Смедерево – Наредне три године, ако уговорне обавезе буду текле по плану „Железару 

Смедерево” водиће тим холандског „ХПК инжењеринга” састављен од 24 стручњака из 

области производње, продаје, финансија, набавке. Оснивачи фирме и главни партнери у 

послу са Србијом, Џон Гудиш и Петер Камараш, предводиће Надзорни одбор железаре, 

тачније, Гудиш ће бити председник, а Камараш члан уз још три представника државе као 

власника челичане који ће имати право супотписа. Генерални менаџер железаре биће 

Мирослав Торда, словачки предузетник „фриленсер” из малог места Попрадно на 

северозападу Словачке. 

Управљачки тим српске челичане почеће званично са радом почетком маја, о чему је 

„Политика” већ писала, а до тада се очекује да буду завршене све припремне радње. Уговор 

ће бити потписан највероватније до краја недеље. Управљање је орочено на три године с тим 

што се може продужити по истеку рока, али се може и прекинути уколико се појави озбиљан 

купац за железару. Фабрику може приватизовати и „ХПК инжењеринг”, што ће бити 

прецизирано уговором. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Slovak-Torda-na-celu-zelezare.sr.html


10 

 

Шта је превагнуло у одлуци да се посао повери холандској компанији са словачко-америчко-

јеврејским капиталом? 

– Пресудну улогу одиграло је понуђено улагање од 20 милиона долара у виду одложеног 

плаћања сировина на 60 дана, без икаквих колатерала, чиме управљачки тим преузима велики 

ризик, јер се кршењем ове обавезе може раскинути уговор. Важна је била и дугорочност 

уговора. Понудили су три године, а „Есмарк” до краја 2016. уз могућност продужавања. Уз то, 

дали су мању, али реалнију понуду за повећање плата што је синдикатима боља опција од 

крупних обећања. Првих десет одсто имаћемо одмах по доласку менаџмента, а додатно 

повећање од 10 одсто у другој половини следеће године, објашњава Милета Гујаничић, лидер 

Независног синдиката металаца у железари и један од чланова комисије за избор управљачког 

тима. 

Сигурност понуде „ХПК инжењеринга” додатно је ојачала чињеница да Петер Камараш у свом 

поседу има и руднике одакле дуже од две деценије рудом гвожђа снабдева све железаре у 

средње – источној Европи, али и америчко тржиште, где је највећи купац управо „Ју-Ес стил”. 

И „Железара Смедерево” на списку је његових купаца још из времена док је била у америчком 

власништву. Незванично, словачки бизнисмен извезе око четири милиона тона руде годишње. 

Такође, позиција новог тима јача је и због Џона Гудиша, једног од светских лидера на пољу 

управљања челичним гигантима, човека који у каријери дугој 40 година има огромно искуство, 

бројне везе, а тржиште челика познаје као „сопствени џеп”. Продаја готових производа из 

Смедерева одвијаће се под будним оком Гудиша који ће у највећој мери утицати на пласман. 

Уз све то, у америчко-словачку комбинацију умешан је и јеврејски капитал. Како је премијер 

Александар Вучић изјавио за РТС, реч је о извесним бизнисменима Насану и Фрухтеру, за које 

се претпоставља да ће делом бити финансијска потпора целог посла са државом као 

власником челичане. 

Уговор са ХПК тимом подразумеваће осим повећања плата да нема ни отпуштања радника, те 

да ће се природни одлив надоместити новим запошљавањем. Ове обавезе посебно су умириле 

око 500 радника железаре. 

Смедерево коначно може да одахне. Макар на неко време. Ово је први утисак у граду на 

Дунаву након што је држава одлучила да руковођење челичаном повери холандској компанији 

„ХПК инжењеринг”. 

– После свих трзавица око продаје заиста се од данас лакше дише. Верујемо да је у нашим 

околностима ово решење добро и не остаје нам ништа друго него да се надамо да ће том тиму 

поћи за руком да испуни све што је договорено, а ако бог да, и да касније купи фабрику и 

обезбеди даљу сигурност за нас раднике и наше породице, каже Дејан Симић, радник 

централног одржавања. 

У граду помало влада неверица. Смедеревци, логично је након свега, углавном прво желе да 

се увере у резултате менаџерског тима. Већина њих каже да се превише тога дешавало да би 

„на бланко” веровали у исход. 

– Препуштање вођења железаре страној компанији делује ми као наставак нелогичних и 

нетранспарентних потеза које је влада предузела. Почев од нерегуларности на тендеру где је 

фаворизована једна компанија, до поновног ангажовања људи који су били повезани са 

„Есмарковом” понудом. Све личи на куповину социјалног мира и пролонгирање држања у 

животу „рупе без дна”, сматра Никола Крстић, политиколог из Смедерева. 
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Како је раније најављено, очекује се током викенда да премијер Вучић дође у смедеревску 

фабрику где би се обратио радницима. Претпоставља се да ће тада запосленима и јавности  

представити и нови управљачки тим. 

Где ће живети менаџери 

Како „Политика” сазнаје, Џон Гудиш неће бити део тима који ће боравити у Смедереву, већ ће 

долазити по потреби и његова улога ће претежно бити саветодавна, али ће имати главну улогу 

у продаји. За разлику од њега, Петер Камараш ће се са породицом највероватније преселити 

из Кошица у Београд, одакле ће долазити у железару. То се очекује и од Мирослава Торде 

који ће бити најприсутнији у фабрици. Један део осталих менаџера тима такође ће се 

преселити, што у Смедерево, што у Београд, а неколико њих који ће се бавити директном 

продајом биће стационирано у земљама пласмана уз честа путовања у потрази за тржиштем. 

Оливера Милошевић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/do_sutra_spreman_ugovor_o_upravljanju_zelezarom.4.html?news_id=29907

2 

Poznati pojedini detalji dogovora Vlade i holandskog HPK inženjeringa 

Do sutra spreman ugovor o upravljanju Železarom 
Ulaganje od 20 miliona dolara biće izvedeno u robi * Druga peć se pali 2016. * HPK će imati udeo u 

profitu čeličane * Tri godine trajanje sporazuma o menadţmentu sa Ţelezarom 

AUTOR: A. M. 

Beograd - Vlada Srbije i HPK inţenjering bi do sutra trebalo da pripreme ugovor o upravljanju 

Ţelezarom Smederevo, kada će biti poznato i na koji način će se deliti profit koji bude ostvarivan. 

Menadţment ugovor podrazumeva da "profesionalni upravnik" Ţelezare deo novca koji to preduzeće 

bude zarađivalo zadrţi za sebe, ali će, nezavisno od toga, na plate 24 ljudi koje će HPK dovesti na 

rukovodeća mesta, mesečno biti izdvajano 340.000 dolara. 
Ministar privrede Ţeljko Sertić je potvrdio ove iznose, rekavši da se i dalje pregovara o tome koliki 
će biti "varijabilni deo" koji sleduje menadţerima HPK inţenjeringa. Ova firma je inače registrovana 
u Holandiji, a vode je dvojica biznismena, Dţon Gudiš i Petar Kamaraš, koji su prethodno bili 
angaţovani na poslovima u Ju-es-stilu i Esmarku. 

Sertić je pojasnio raniju najavu premijera Srbije Aleksandra Vučića da će HPK uloţiti 20 miliona 
dolara u Ţelezaru, rekavši da će taj iznos biti dat u robi "bez ikakvih garancija", ali i dalje ostaje 
nerazjašnjeno da li će to biti pozajmica Ţelezari ili nešto drugo, budući da HPK nema vlasnički 
udeo u toj kompaniji. 

Iako će firmom rukovoditi HPK, drţava će kao jedini vlasnik zadrţati pravo veta na odluke od 
strateškog značaja, kao što su dugoročni prodajni ugovori ili nabavka materijala. HPK je dobila 
trogodišnji menadţment ugovor, koji moţe biti prekinut u slučaju privatizacije, ali još nije poznato 
da li će Vlada moći da otpusti ovu firmu i u slučaju da ne uspe da postigne rezultate koje je 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/do_sutra_spreman_ugovor_o_upravljanju_zelezarom.4.html?news_id=299072
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/do_sutra_spreman_ugovor_o_upravljanju_zelezarom.4.html?news_id=299072
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obećala. Među njima je postizanje profitabilnosti posle šest meseci rada i paljenje druge visoke 
peći u 2016. godini, kada bi proizvodnja morala da dostigne 1,5 miliona tona čelika. Ţelezara sada 
proizvodi samo 350.000 tona godišnje, dok je maksimalni kapacitet proizvodnje čak 2,2 miliona 
tona. 

Zbog ograničenja koja sa sobom donosi pribliţavanje Evropskoj uniji, Srbija više nije u mogućnosti 
da subvencioniše rad Ţelezare Smederevo, na šta je do sada odlazilo više od 100 miliona evra 
godišnje. Prema Sertićevim rečima, drţava više neće davati ni dinar za Ţelezaru. 

HPK inţenjering je pobedio na javnom konkursu za upravnika Ţelezare, koji je Vlada Srbije 
raspisala nakon što su propali pregovori sa američkim Esmarkom o prodaji te smederevske fabrike. 
Esmark se zatim javio i na konkurs za upravnika Ţelezare i njegovu pobedu je prema sopstvenim 
rečima priţeljkivao i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Osim Esmarka i pobedničkog HPK, u uţoj 
konkurenciji za dobijanje posla bio je i austrijsko-švedski konzorcijum Inteko Emlog. 

Odlučivanje o novom menadţeru Ţelezare odvijalo se pod senkom skandala, nastalom pošto je 
Esmark u Americi podneo tuţbu protiv Petra Kamaraša iz HPK inţenjeringa, tvrdeći da je u saradnji 
sa direktorom Ţelezare Bojanom Bojkovićem podrivao pregovore o prodaji te fabrike, kako Esmark 
ne bi postao kupac. Kamaraš i Bojković su ove navode negirali, a Vlada je na kraju izabrala upravo 
Kamaraša da vodi smederevsku čeličanu. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_svakom_vojnom_penzioneru_duguje_po_6000_evra.4.html?news_id=

299073 

Protest zbog nejednakog tretmana penzionisanih pripadnika vojske 

Država svakom vojnom penzioneru duguje po 6.000 

evra 
Ukupno potraţivanje 172 miliona evra * Oštećeni građani tvrde su spremni da i pred Evropskim 

sudom za ljudska prava u Strazburu traţe svoja prava 

AUTOR: Z. MILADINOVIĆ 

Niš - Nekoliko stotina vojnih penzionera protestovalo je u centru Niša zahtevajući da im drţava 

isplati ukupan iznos uvećanja penzija za 11,06 odsto od početka 2008. godine, kada su one u tom 

procentu uvećane civilnim osiguranicima. 
 

Predsednik Udruţenja penzionisanih podoficira Niša Milorad Petković podsetio je da je to pravo 
vojnim penzionerima priznao i Ustavni sud Srbije odlukom od 29. decembra 2014. godine. On je 
izrazio uverenje da postoji mogućnost da drţava ispuni svoju obavezu, naglašavajući da vojni 
penzioneri neće pristati na kompromise, već će u protivnom biti prinuđeni da prava ostvaruju pred 
Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Vojni penzioneri traţe samo ono što je već dobilo 
oko 1,5 miliona ostalih penzionera u Srbiji, smatra Petković. 

Dragiša Davkovski iz Udruţenja penzionisanih podoficira Srbije rekao je da je u vreme donošenja 
odluke o povećanju penzija u Srbiji bilo 57.000 vojnih penzionera, ali da ih je danas oko 49.000. 
Svaki vojni penzioner u proseku potraţuje oko 6.000 evra, što je ukupno oko 172 miliona evra. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_svakom_vojnom_penzioneru_duguje_po_6000_evra.4.html?news_id=299073
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzava_svakom_vojnom_penzioneru_duguje_po_6000_evra.4.html?news_id=299073
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Nešto više od 400 penzionera uspelo je da naplati ovu razliku pred sudovima u Uţicu, Novom Sadu, 
Šapcu, Kraljevu i drugim mestima, ali to nisu uspeli da urade oni u Nišu, jer "Osnovni i Viši sud u 
tom gradu punih sedam godina ne usklađuju svoje odluke sa odlukom Ustavnog suda". 

Okupljeni su rekli da su zahteve uputili nadleţnim sudovima, drţavnim organima i predstavniku 
Evropske unije u Srbiji Majklu Davenportu. Na protestu je izabrana delegacija za pregovore sa 
Vladom Srbije i "oduzeto je pravo" predsedniku Udruţenja vojnih penzionera Srbije Ljubomiru 
Draganjcu i potpredsedniku Narodne skupštine Kosti Arsenoviću da to čine u njihovo ime. Osim 
penzionera iz Niša skupu su prisustvovali i predstavnici vojnih penzionera iz Beograda, Novog Sada, 
Leskovca, Zrenjanina, Vranja, Kruševca, Prokuplja i Aleksinca. Protest je počeo minutom ćutanja 
za poginule u nedavnoj helikopterskoj nesreći. 

RTV 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/sindikati-protiv-privatizacije-fabrika-oruzja_579815.html 

Sindikati protiv privatizacije fabrika oružja 

KRAGUJEVAC -  

Predsednici sindikata šest fabrika odbrambene industrije (OIS) u Srbiji saopštili su danas da se 

protive privatizaciji državnog kapitala zato što, kako su ocenili u zajedničkom saopštenju, ta 

važna grana industrije ima perspektivu. 

"Fabrike odbrambene industrije iz godine u godinu beleţe sve veći obim upošljavanja i daju 

značajan doprinos poboljšanju izvoznog bilansa Srbije, koji beleţi sve veći pad", navedeno je u 

saopštenju sindikata fabrika "Prva iskra", "Milan Blagojević", "Sloboda", "Prvi partizan", "Krušik" i 

"Zastava oruţje". 

Od Ministarstva odbrane, sindikati traţe da imaju aktivnu ulogu pri donošenju Zakona o proizvodnji 

i prometu naoruţanja i vojne opreme zato što, kako je navedeno u saopštenju, taj zakon uređuje 

vaţna pitanja koja su u interesu fabrika i oko 7.000 zaposlenih. 

U saopštenju je navedeno i da Ministarstvo odbrane od 2. do 23. marta sprovodi javnu raspravu o 

nacrtu Zakona o proizvodnji i prometu naoruţanja i vojne opreme, a da su sindikati izneli suštinske 

primedbe. 

"Primedbe sindikata se odnose na pitanje načina rešavanja društvenog kapitala koji se još nalazi u 

strukturi vlasništva preduzeća OIS, i u ukupnom iznosu premašuje sedam milijardi dinara", 

navedeno je u saopštenju. 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/aktuelno/sindikati-protiv-privatizacije-fabrika-oruzja_579815.html
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http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/opstina-radna-grupa-za-neisplacene-zarade_579604.html 

Opština: Radna grupa za neisplaćene zarade 

VRBAS  

Opština Vrbas predložila je rukovodstvu Samostalnog sindikata i sindikalnih organizacija javnih 

preduzeća i ustanova formiranje zajedničke radne grupe za praćenje i rešavanje problema sa 

isplaćivanjem zaostalih zarada zaposlenih u lokalnom javnom sektoru. 

Sindikalci su od lokalne samouprave zatražili isplatu zaostalih zarada u roku od pet meseci. 

U saopštenju Opštinske uprave ponovo se odbacuje odgovornost za dugovanja i napominje da se 

radi o nasleđenim problemima. 

"Kao odgovorni i ozbiljni ljudi razumemo zahteve sindikata i upravo zbog činjenice da hoćemo 

partnerski da rešimo nasleđene probleme, predloţili smo formiranje zajedničke radne grupe koju bi 

osim predstavnika lokalne samouprave sačinjavali i predstavnici sindikata. To bi bila radna grupa za 

praćenje i rešavanje zatečenih problema u vezi sa isplaćivanjem zaostalih zarada", objašnjava se u 

saopštenju. 

U Opštinskoj upravi su istakli da bi radna grupa imala uvid u tekuće finansijsko stanje i poslovanje 

opštine Vrbas, te bi nakon obavljenog posla napravila predlog mera za rešavanje ovih problema i 

proslediti ga sindikatu i lokalnoj samoupravi na razmatranje. 

"Zaista cenimo razumevanje sindikata i shvatamo tešku situaciju u kojoj se nalazimo svi zajedno, te 

zbog toga mislimo da bi ova radna grupa trebala što pre da počne sa radom. Tako bismo u što 

skorijem periodu imali konkretne predloge sa kojima treba upoznati sve građane opštine Vrbas", 

navodi se u saopštenju. 

Predstavnici sindikata i lokalne samouprave odrţali su nekoliko sastanaka. Pre toga radnici 

Predškolske ustanove "Boško Buha" održali su protest ispred SO Vrbas. 

 

 

 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/opstina-radna-grupa-za-neisplacene-zarade_579604.html
http://www.rtv.rs/sr_ci/vojvodina/vrbas-radnici-traze-zaostale-zarade_579125.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/vaspitaci-dve-godine-bez-plate_569566.html
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http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=03&dd=19&nav_category=12&nav_id=970303 

"Ako smanje plate, nema škole" 
IZVOR: BETA 

Beograd -- Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Dragan Matijević izjavio je da 

je taj sindikat odlučio da radikalizuje protest u ponedeljak 23. marta. 

On je istakao da će protest biti radikalizovan ako zarade nastavnika za februar budu umanjene 

zbog učešća u štrajku. 

"To znači da će nastavnici u ponedeljak 23. marta, stupiti u jednodnevni štrajk ako plate za 

februar, čija je isplata u petak, budu umanjene zbog učešća u štrajku", rekao je Matijević. 

On je kazao da će taj sindikat danas uputiti dopis Ministarstvu prosvete u kome se navodi da nema 

zakonskog osnova za umanjenje plata radnicima koji su u štrajku.  

 

Matijević je najavio da će, ukoliko do umanjenja plata ipak dođe, biti podnesene tuţbe protiv 

direktora škola koji su postupili po ranijem dopisu Ministarstva prosvete u kome se traţi umanjenje 

zarada za prosvetare u štrajku.  

 

Prema njegovim rečima, štrajk s minimumom procesa rada po zakonu podrazumeva da će 

nastavnici drţati samo časove i ispite, ali ne i dopunsku i dodatnu nastavu, neće biti pripreme za 

maturu, neće drţati sednice veća, niti će decu voditi na takmičenja.  

 

Ministar prosvete Srbije Srđan Verbić ranije je više puta rekao da je umanjenje zarada 

nastavnicima zbog štrajka po zakonu.  

 

Potpredsednik Sindikata radnika u prosveti Srbije Miodrag Sokić rekao je danas agenciji Beta da su 

prosvetni radnici, članovi tog sindikata, i dalje u štrajku i da odrţavaju časove u trajanju od 30 

minuta, a da će naredne sedmice biti doneta odluka o daljim koracima.  

 

Prema podacima USPRS-a, u Srbiji je u štrajku oko 700 osnovnih i srednjih škola, odnosno oko 

50.000 prosvetnih radnika.  

 

Prosvetni radnici su u štrajku i odrţavaju skraćene časove od 17. novembra 2014. godine.  

 

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=03&dd=19&nav_category=12&nav_id=970303
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Predstavnici USPRS-a i Sindikata radnika u prosveti Srbije zatraţili su 17. marta na protestu, između 

ostalog, i odrţavanje vanredne sednice Skupštine Srbije na kojoj će se razgovarati o situaciji o 

obrazovanju.  

 

Druga dva reprezentativna sindikata - Sindikat obrazovanja Srbije i Granski sindikat prosvetnih 

radnika "Nezavisnost", potpisali su ranije s Ministarstvom prosvete poseban kolektivni ugovor i 

sporazum o prekidu štrajka i okončali štrajk u kojem su prethodno učestvovali. 
 

 

 

 

 


