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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:536862-Esmark-zbog-Zelezare-tuzi-slovackog-

biznismena 

TRAŢE 100 MILIONA ODŠTETEEsmark zbog Ţelezare tuţi 

slovačkog biznismena 

 
Tanjug  

Kompanija Esmark podnela je u sudu za Zapadni okrug američke drţave Pensilvanije tuţbu 

protiv slovačkog biznismena Petera Kamaraša zbog podrivanja nastojanja kompanije Esmark da 

privatizuje Ţelezaru Smederevo 

PITSBURG - Kompanija Esmark Jurop, Bušar Grupa, podnela je u sudu za Zapadni okrug američke 
drţave Pensilvanije tuţbu protiv slovačkog biznismena Petera Kamaraša zbog podrivanja nastojanja 
kompanije Esmark Jurop da privatizuje Ţelezaru Smederevo, navela je večeras ta kompanija u 
saopštenju dostavljenom Tanjugu. 
 

Kamaraš je tuţen zbog kršenja ugovora, zloupotrebe poverljivih informacija i nefer konkurencije, 
navodi Esmark Jurop u saopštenju. 
Esmark Jurop i Bušar Grupacija traţe odštetu u iznosu od više od 100 miliona dolara, navedeno je u 
saopštenju. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:536882-Kostic-Javnim-preduzecima-bi-bilo-bolje-

da-su-u-rukama-privatnika 

Kostić: Javnim preduzećima bi bilo bolje da su u 

rukama privatnika 
Tanjug  

Privrednici u Srbiji su veoma zainteresovani za javno-privatno partnerstvo (PPP), ali drţava ne 

ţeli da preuzme odgovornost i donese odluku o tome šta hoće da ponudi 

KOPAONIK - Privrednici u Srbiji su veoma zainteresovani za javno-privatno partnerstvo (PPP), ali 
drţava ne ţeli da preuzme odgovornost i donese odluku o tome šta hoće da ponudi, iako bi sve 
bolje funkcionisalo u privatnim rukama, izjavio je večeras predsednik MK grupe Miodrag Kostić. 
 

On je na Kopaonik biznis forumu na panelu o partnerstvu javnog i privatnog parterstva rekao da bi, 
na primer, Ţeleznice Srbije, RTB Bor, komunalna preduzeća, graĎevinsko i poljprivredno 
zemljište... mnogo bolje funkcionisali u privatnim rukama. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:536862-Esmark-zbog-Zelezare-tuzi-slovackog-biznismena
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:536862-Esmark-zbog-Zelezare-tuzi-slovackog-biznismena
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:536882-Kostic-Javnim-preduzecima-bi-bilo-bolje-da-su-u-rukama-privatnika
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:536882-Kostic-Javnim-preduzecima-bi-bilo-bolje-da-su-u-rukama-privatnika
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"U Srbiji nailazimo na jedan problem koji se zove - najbolje je ne donositi odluke", naveo je Kostić i 
poručio da političare treba pitati zašto nema više PPP modela u Srbiji. 
 
Na tom skupu je rečeno da je u Srbiji od donošenja Zakona o javno-privatnim partnerstvima 2011. 
godine sprovedeno svega pet projekata tim modelom, a više od 15 je odobreno. 
 
Predsednik Udruţenja korporativnih direktora Srbije Toplica Spasojević je istakao da su PPP modeli 
šansa za privlačenje investicija u Srbiju i istakao da je i Er Srbija osnovana javno-privatnim 
partnerstvom, što se pokazalo kao veoma uspešan model. 
 
On je dodao je vrsta javno-privatnog partnerstva i fabrika Fijata u Kragujevcu i predstojeći 
projekat Beograd na vodi. 
"Čestitam Er Srbiji što nam je ponovo podigla nacionalni ponos u visine", istakao je Spasojević. 
 
Predsednik kompanije PSP Farman Branislav Grujuć je naglasio da je graĎevinarstvo veliki resurs za 
PPP modele i da bi drţava mogla da reši stambeno pitanje stanovništva realizujući takvu vrstu 
finansiranja gradnje stanova. 
 
On je rekao da drţava daje zemljište i infrastrukturu, dok bi sa druge strane kvalitetan investitor 
finansirao gradnju. 
 
Kako je istakao, drţava mora kao svuda u razvijenom svetu da garantuje profit investitoru, a on 
zauzvrat da obezbedi jedan broj socijalnih stanova. 
"Ako nema profita - niko neće ulagati. Profit mora da bude zaštićen", poručio je Grujić. 
 
Predsednik izvršnog odbora AIK banke Vladimir Čupić je podsetio da su i koncesije oblik javno - 
privatnog partnerstva i da se putem tih modela obezbeĎuje veća vrednost, smanjuje rizik ulaganja. 
 
Predsednik UO NALED - a Vladan Atanasijević je podsetio da je ta organizacija u saradnji sa 
američkim USAID - om na konkursu izabrala osam lokalnih samouopava čije će projekte javno-
privatnog partnerstva da podrţe. 
 
"IzmeĎu ostalog pruţili smo im pomoć da naprave kompletnu dokumentaciju", rekao je 
Atanasijević. 
 
Direktor Belmedika Jasmina Kneţević dodala je da su banje u Sloveniji privatizovane i da graĎani 
mogu sa knjiţicom da borave u njima. 
 
"To moţe i kod nas, ali su nase banje u groznom stanju dok Slovenacke izlgedaju svetski", rekla je 
ona dodajući da zdravstevni turizam donosi veliki profit i da su mnoge zemlje procvetale 
zahvaljujući tome. 
 
Govoreći o javno privatnom partnerstvu u banjskom turizmu, Kostić je naveo primer Jošaničke 
banje za koju je pre nekoliko godina bio zainteresovan. 
 
MeĎutim, dodao je, opštinski čelnici su odmah počeli da smišljaju koliku bi cenu traţili i ništa se 
nije desilo do danas, osim što temelji koje je svojevremeno napravio Fond zdravstva propadaju i 
takvi u suštini ne vrede ni dinara. 



4 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/539684/Vujovic-Manjak-u-kasi-bice-nizi-od-ocekivanog] 

Vujović: Manjak u kasi biće niţi od očekivanog 

Tanjug, RTS  

Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je večeras da je suficit u budţetu u januaru i februaru 

zasnovan na povećanju prihoda i na manjim rashodima, a da su prihodi povećani zahvaljujući 

naplati PDV-a i akzicama, ali i neporeskim prihodima u koje ulaze dividente koje plaćaju javna 

preduzeća.Vujović je, u Dnevniku RTS-a, istakao da su investicije malo sporije realizovane, ali da 

će to biti kompenzovano u martu, dodajući da očekuje da će se pozitivan trend nastaviti.Ministar 

finansija je rekao da očekuje da će manjak u budţetu na kraju godine biti niţi od planiranog, kao i 

da osim dopunskih prihoda, vlada drţi rashode pod kontrolom i da se vodi računa o troškovima 

spoljnog duga. 

"Najvaţnije je da pregled za prvi kvartal, koji će biti raĎen u maju, bude pozitivan, i da se taj 

trend nastavi do kraja godine", naglasio je Vujović. 

Kada je reč o povećanju cene struje, Vujović je naveo da su razgovori o tome dugo trajali i ponovio 

da će povećanje iznositi 15 odsto, a da će tačan odnos izmeĎu povećanja cena struje i akzica biti 

odreĎen naknadnim analizama, dodajući da će akcize biti sastavni deo tog povećanja od 15 odsto. 

"Vaţno je što će prihod od akzica ići direktno u budţet", naglasio je Vujović. 

Ministar finansija je govoreći o javnom dugu rekao da stvarni devizni izraz duga nije porastao već 

da su porasle kursne razlike. 

"Da li će jačanje dolara biti trajna kategorija, to ćemo videti, to se svi u svetu pitaju", rekao je 

Vujović. 

Ministar je takoĎe rekao i da, ako prodamo "Telekom", deo prihoda će biti usmeren na otplatu 

duga. 

Komentarišući ekonomski forum na Kopaoniku, Vujović je rekao da Vlada Srbije ima visok stepen 

podrške za reforme koje su već dale rezultat i dodao da je politička odlučnost za sprovoĎenje 

reformi demonstrirana već prvog dana foruma. 

 

Ministar je naveo da sledi faza potpune implementacije i reforma javnih preduzeća, a paralelno sa 

tim i kontrola svih elemenata rashoda i ponovio da je cilj da se od gubitaša napravi glavni izvor 

prihoda za budţet. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/539684/Vujovic-Manjak-u-kasi-bice-nizi-od-ocekivanog


5 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/539706/Rudari-u-Resavici-odlucuju-o-strajku-zbog-smanjenja-zarada 

Rudari u Resavici odlučuju o štrajku zbog smanjenja 
zarada 

G.J.  

Zbog predloga predstavnika Ministarstva finansija da rudarske zarade budu smanjenje za trećinu za 

četvrtak je zakazana zajednička sednica dva sindikata rudara devet rudnika sa jamskom 

proizvodnjom uglja u Resavici, a pored toga, biće razmatrana dalja sudbina pregovora za 

zaključivanje novog kolektivnog ugovora, koji su "zapali u ćorsokak".Sindikalni predstavnici rudara 

najavljuju da će morati "štrajkom da se bore za kolektivni ugovor, jer su prvi put u istoriji izgubili 

sva prava koja su tim dokumentom bila predviĎena". 

- Traţi se prekid kontinuiteta sa starim kolektivnim ugovorom, čime se onemogućuje isplata zarada 

za februar, odnosno primenio bi se samo Zakon o radu čime bi zarade rudara pale za oko trećinu, 

istakao je predsednik Sindikata Goran Nikolić i dodao da je najnovijim primedbama predstavnika 

Ministarstva finansija poništeno sve što je u prethodnih četrdesetak dana dogovoreno, a status 

pregovora vraćen na sam početak. 

On je najavio da će rudari zatraţiti da se i pravosnaţne presude ubace u "zamrznute" mase zarada, 

jer je to zakinuto u predhodnim godinama, a reč je o oko 20 miliona dinara mesečno. 

 

- Nikada nismo imali ovakve pregovarače sa druge strane stola, koji ţele da i onako niske zarade 

rudara dodatno umanje, precizirao je Nikolić i naglasio da su vladini pregovarači su od samog 

početka pokušavali da na sve moguće načine dodatno umanje rudarske zarade, najniţe u istoriji, ali 

i već stečena prava, čak i u delovima gde novi Zakon o radu to izričito ne traţi. 

 

On je konstatovao da vladini pregovarači dolaze na sastanke umorni i nervozni, stvaraju nervozu i 

ţure na neke nove pregovore sa drugim sindikatima, kao i da često i ne razumeju terminologiju i 

problematiku o kojoj pregovaraju. 
 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/539706/Rudari-u-Resavici-odlucuju-o-strajku-zbog-smanjenja-zarada
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http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/539689/Cinovnici-u-Vranju-strajkovima-upozorenja-traze-vece-plate 

Činovnici u Vranju štrajkovima upozorenja traţe 
veće plate 

V. Pešić  

Potpisima 165 od 267 zaposlenih, zbor radnika Gradske uprave u Vranju danas je odlučio da zbog 

drastično smanjenih zarada sutra počnu jednočasovni štrajkovi upozorenja. 

Zaključeno je da će generalni štrajk biti neminovan ukoliko se gradsko rukovodstvo ogluši o 

socijalne zahteve sluţbenika. 

  

Zbog pobune administrativaca koje predvode sindikalci, saopštenjem se oglasio kabinet 

gradonačelnika Zorana Antića, koji ocenjuje “da je ponašanje sindikalaca koji traţe poboljšanje 

uslova rada u Gradskoj upravi prilično licemerno, drsko i ispod granice dobrog uklusa”. 

  

Predsednica Samostalnog sindikata Jelena Janković izjavila je da će sluţbenici sutra u minut do 12 

sati početi jedno časovne štrajkove upozorenja. Svakog dana će upozoravati rukovodstvo da je 

nezakonito drastično smanjilo činovničke plate. 

  

Novinarima je obelodanila da je bilo pritisaka iz vladajuće SPS u Vranju na članove ove stranke da 

odustanu od protesta, štrajkova upozorenja i pobune protiv lokaln e vlasti. 

  

- Uprkos pritiscima i pretnjama lokalnog rukovodstva o izbacivanju s posla, ne odustajemo od 

opravdanih zahteva. Upravna inspekcija kao nadzorni organ Gradske uprave je na poziv 

gradonačelnika Zorana Antića utvrdila da su decembarske plate nezakonito smanjene. Retroaktivno 

su nam smanjene decembarske plate, što nije u skladu sa zakonskim propisima. U januaru smo 

dobili rešenje o smanjenju zarada. Naš prvi zahtev gradskim vlastima je da nam vrate deo 

decembarskih plata koji su nezakonito skinuli. Naš drugi zahtev je da gradsko rukovodstvo potpiše 

pojedinačni kolektivni ugovor sa zaposlenima. Gradonačelnik je nama smanjio, a njegovim 

saradnicima zadrţao iste plate - rekla je Jelena Janković. 
 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/539689/Cinovnici-u-Vranju-strajkovima-upozorenja-traze-vece-plate
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/539417/Domace-firme---bez-sanse-na-tenderima 

IZMENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA PRIJA SAMO BUDŢETU 

Domaće firme bez šanse na tenderima 

Gordana Bulatović  

Vlada promenila zakon o javnim nabavkama kojim su domaći ponuĎači izgubili bilo kakvu prednost 

u odnosu na strance pri dobijanju posla. 

Prema donedavno vaţećem zakonu, domaći ponuĎači koji imaju 15 odsto višu cenu od inostrane 

konkurencije dobijaju posao. Ova prednost domaće privrede svedena je na pet odsto, a do 2018. 

godine biće potpuno ukinuta. Ovo, bar prema tvrdnjama iz Vlade, moţe da poveća uštede na 

rashodnoj strani budţeta od oko 1,5 milijardi dinara, jer će mnoge nabavke biti jeftinije. O 

štetama za domaću industriju se, meĎutim, ne govori. 

 

- Na ovo smo se obavezali prema MMF, ali i po Sporazumu o pridruţivanju sa EU. Za to je morala da 

se priprema naša privreda od 2009. Nisu se pripremili i sada će sigurno biti problema - kaţe za 

„Blic“ ekonomista dr Goran Radosavljević. 

 

S druge strane, Ratomir Todorović, generalni direktor „Planuma“, 

za „Blic“ kaţe da se zakonska odredba kojom bi srpske kompanije imale prednost u dobijanju 

poslova, nikada i nije sprovodila. 

 

- Ne znam zašto to nikada nije primenjivano. I ne samo to. Poslove su dobijale strane firme koje su 

na tenderima pobeĎivale očiglednim damping cenama. Više puta smo zbog toga gubili poslove. 

Čekamo da se svi ti poslovi okončaju, pa ćemo objaviti po kojoj ceni su raĎeni nuĎeni, a koliko su 

plaćeni - kaţe Todorović. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/539417/Domace-firme---bez-sanse-na-tenderima
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„Planum“ je više puta upozoravao da tendere često dobijaju strane kompanije zahvaljujući 

nerealnim cenama koje posle nadomeste kroz odštetne zahteve. Posebno su upozoravali na grčku 

kompaniju „Akter“ od koje su izgubili posao gradnje deonica na koridoru 10. U meĎuvremenu, i u 

Vladi su shvatili da kada je ponuda „Aktera“ u pitanju, ništa nije onako kako je dogovoreno. 

  

Za godinu dana su, naime, Grci završili samo 1,4 odsto poslova na istočnoj deonici koridora 10, koji 

mora da se završi do juna ove godine. Firma koja vrši nadzor čak je upozorila da su interesi drţave, 

kao poslodavca, ozbiljno ugroţeni. „Blic“ je juče pokušao da komentar na gubljenje mogućnosti da 

domaće firme dobiju poslove od drţave dobije od ministarke infrastrukture Zorane Mihajlović, ali 

ona nije bila dostupna za komentar. 

  

Pišu tenedere za strance 

 

- Oni koji pišu uslove za tendere, uglavnom ih i pišu tako da 

naša privreda ne moţe ni da učestvuje u javnom nadmetanju. 

Traţe se reference za koje se zna da nijedna firma iz Srbije 

ne moţe da je ima. Znači, nije ni do sada bio problem u 

zakonu, već u načinu na koji su tenderi pripremani. To se, 

smatram, neće promeniti ni u budućnosti - kaţe za „Blic“ 

stručnjak za graĎevinarstvo Goran Rodić. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/539696/Najveci-neto-izvoznici-FAS-Petrohemija-i-Jura 

Najveći neto izvoznici FAS, Petrohemija i Jura 

Tanjug  

Fijat automobili Srbija, HIP Petrohemija i Jura korporacija najveća su tri neto izvoznika u Srbiji, 

pokazuje istraţivanje Biznis info grupe o 100 najvećih srpskih izvoznika i uvoznika. 

Od 100 najvećih izvoznika u Srbiji oko trećina je istovremeno i na listi 100 najvećih uvoznika, 

rečeno je na predstavljanju istraţivanja na Kopaonik biznis forumu. 

 

O strukturi našeg izvoza govori i očekivanje da će najveći izvozni adut i u narednom periodu biti 

kukuruz, maline, jabuke i bakar. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/539696/Najveci-neto-izvoznici-FAS-Petrohemija-i-Jura
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Prema listi 30 najvećih neto izvoznika, odnosno kompanija koje više izvoze nego sto uvoze, u 2014. 

godini, FAS iz Kragujevca je realizovao izvoz vredan 1,36 milijardi evra i uvoz od 929 miliona evra. 

 

HIP Petrohemija iz Pančeva, koja je u restrukturiranju, imala je izvoz vredan 148, a uvoz 21 milion 

evra. Na trećem mestu je Jura korporacija iz Rače sa 119 miliona evra izvoza u prošloj godini i 42 

miliona evra uvoza. 

 

RTB invest je na četvrtom mestu, zatim Sojaprotein iz Bečeja, na šestom mestu je Hemofarm iz 

Vršca sa 149 miliona evra izvoza i 89 uvoza i na sedmom mestu je Jugoimport SDPR sa 67 miliona 

izvoza i 12 miliona evra uvoza. 

 

Profesor na Univerzitetu Singidunum i na Fakultetu za finansije, ekonomiju i administraciju (FEFA) 

Zoran Jeremić je na prezentaciji istakao da će izvoz ubuduće biti jedina mogućnost opstanka. 

 

"To vaţi i za kompletnu ekonomiju zemlje koja se mnogo više nego do sada mora orijentisati na 

izvoz", poručio je Jeremić. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/539507/MMFSrbiji-aranzman-za-nova-radna-mesta-i-podizanje-BDPa 

MMF:Srbiji aranţman za nova radna mesta i 
podizanje BDP-a 

Tanjug  

Srbija, kao druga najveća zemlja zapadnog Balkana, sada ima priliku da stavi tačku na politike iz 

prošlosti i da krene putem stabilizacije i reformisanja sopstvene privrede, navodi se u biltenu "MMF 

pregled" (IMF Survey) objavljenom na zvaničnoj stranici te institucije.Iako je finansijsku krizu 

prebrodila relativno dobro, Srbija je suočena sa nizom velikih izazova, meĎu kojima MMF izdvaja 

usporeni privredni rast, ozbiljne fiskalne neravnoteţe, nekompletne reforme, i prirodne katastrofe 

(izuzetno hladnu zimu i sušu iz 2012. godine, kao i katastrofalne poplave iz 2014. godine).Prema 

ocenama tog meĎunarodnog kreditora, nova koaliciona vlada u Srbiji, imenovana u aprilu 2014, 

potvrdila je put Srbije ka Evropskoj uniji, pa je i pre potpisivanja novog 1,2 milijarde evra vrednog 

stendbaj aranţmana iz predostoţnosti sa MMF-om, usvojila neke izuzetno teške mere reformi, 

neophodne za vraćanje makroekonomske stabilnosti i postizanje odrţivog rasta. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/539507/MMFSrbiji-aranzman-za-nova-radna-mesta-i-podizanje-BDPa
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Šefica Misije MMF za Srbiju, Zuzana Murgasova, izjavila je u intervjuu za "MMF pregled" povodom 

novog programa koji je Bord izvršnih direktora te institucije odobrio Srbiji, da postoje tri ključna 

stuba tog programa- obnavljanje odrţivosti javnih finansija, jačanje stabilnosti i otpornosti 

finansijskog sektora, kao i primena sveobuhvatnih strukturnih reformi koje će pomoći otvaranju 

novih radnih mesta i vratiti odrţivi visoki privredni rast. 

 

Prema njenim rečima, programom su, kao prvo, predviĎena fiskalna prilagoĎavanja s ciljem 

stabilizovanja javnog duga tokom perioda trajanja programa. Fiskalna konsolidacija je, kako kaţe 

Murgasova, zasnovana na smanjenju obavezne potrošnje, kao i na rezanju drţavne pomoći 

preduzećima koja su pod kontrolom drţave. 

 

"Zapravo, neke od vodećih mera u vezi sa penzijama i platama u javnom sektoru uvedene su 2014. 

godine ili su uključene u budţet za 2015. godinu, što je dokaz posvećenosti srpskih vlasti 

programu", poručila je Murgasova. 

 

Zatezanja na fiskalnoj strani će, prema njenim rečima, omogućiti izvesnu relaksaciju na 

monetarnoj strani, dok će fiskalna konsolidacija omogućiti centralnoj banci da smanji kamatne 

stope, podstičući kreditiranje privrede i rast privatnog sektora. 

 

"Kao drugo, program je namenjen jačanju finansijskog sektora. Srpske banke su relativno dobro 

prevazišle krizu. Ipak, nivo 'loših' zajmova (nenaplativih) je u velikoj meri porastao, što je veliki 

izazov", ocenila je ona, i dodala da kada su banke opterećene velikim obimom neplaćenog duga, 

one nisu u stanju da pruţe nove kredite privredi. 

 

"Srpska vlada je posvećena izradi i implementaciji sveobuhvatne strategije za hvatanje u koštac sa 

ovim problemom. Vlada je takoĎe posvećena smanjenju korišćenja stranih valuta (naročito evra), 

dok je veća dinarizacija ekonomije izuzetno vaţna", poručuje Murgasova. 

 

Kao treći stub programa, navodi nastavak strukturnih reformi u Srbiji, koje su, smatra ona, od 

ključnog značaja za unapreĎenje potencijala privrednog rasta Srbije, dok štednja, kako je istakla, 

ne donosi nikakve benefite bez privrednog rasta. 

 

Prema njenim rečima, postoje tri prioriteta koje bi vlada Srbije trebalo da sprovede na srednji rok, 

a to su otvaranja novih radnih mesta, unapreĎenje poslovnog okruţenja i konkurentnosti, kao i 

rešavanje problema javnih preduzeća i njihovo reformisanje. 
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Stalni predstavnik MMF-a u Beogradu, Daeheng Kim je za onlajn bilten MMF-a objasnio zašto je 

Srbiji, ako nije u krizi i ne ţeli da povuče novac iz stendbaj aranţmana, potrebna ekonomska 

pomoć Fonda u ovom trenutku. 

 

Kim je naveo da Srbija ima velike unutrašnje probleme i da njeni ključni evropski partneri prolaze 

kroz period usporenog privrednog rasta, zbog čega je ovaj program MMF-a neka vrsta politike 

osiguranja prema potencijalnim finansijskim potrebama. 

 

"Širi ciljevi ovog programa su, meĎutim, sprečavanje budućih kriza i izgradnja temelja za zdravu 

ekonomiju", izjavio je Kim, i dodao da su ovi aspekti daleko značajniji od finansijske pomoći. 

 

Kim je poručio da će kroz kvartalnu reviziju i tehničku podršku u mnogim oblastima, MMF pruţiti 

savete Srbiji u pogledu rešavanja unutrašnjih i spoljnih poteškoća, kao i u pogledu unapreĎenja 

investicione klime radi otvaranja novih radnih mesta i podsticanja privrednog rasta. 

 

"I na kraju, ali ne manje vaţno, treba reći da je program podrške MMF-a zapravo 'potvrda 

odobrenja' za ekonomske politike zemlje, koja će pomoći privlačenju investicija i otvaranju novih 

radnih mesta", zaključio je Kim. 

 

U biltenu MMF-a dalje piše da program predviĎa snaţnu fiskalnu konsolidaciju zasnovanu na rezanju 

potrošnje, u trenutku kada se politika mera štednje našla na udaru brojnih kritičara u Evropi. 

 

Iz tog razloga je "MMF pregled" postavio pitanje Murgasovoj zašto su mere štednje predloţene u 

Srbiji i da li postoji rizik da izazovu recesiju, kao što se to dogodilo u drugim drţavama. 

 

"Imamo dovoljno dokaza da je fiskalna odrţivost od ključnog značaja za makroekonomsku 

stabilnost, odrţivi rast, otvaranje radnih mesta, što je Srbiji i najpotrebnije. Javni dug Srbije je 

narastao prebrzo na izuzetno visok nivo, zbog čega je obaranje nivoa javnog duga prema BDP-u 

prioritet za srpske vlasti", poručila je ona. 

 

Programom nije predviĎeno samo smanjenje javne potrošnje, već on deluje na nekoliko frontova, 

jer pruţa mogućnosti obaranja kamatnih stopa i "oslobaĎanje" finansijskog sistema kako bi banke 

mogle da pozajmljuju više novca, istakla je šefica Misije MMF za Srbiju Zuzana Murgasova. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/539671/Vojni-sindikalci-optuzuju-poslodavca-za-represiju 

Vojni sindikalci optuţuju poslodavca za represiju 

Beta  

Vojni sindikat Srbije protestovao je večeras zbog, kako se navodi, represije koju poslodavac 

sprovodi nad predstavnicima tog sindikata i izrazio ţaljenje zbog takvog odnosa prema jedinom 

reprezentativnom sindikatu u sistemu odbrane. 

"Vojni sindikat Srbije bezrezervno podrţava svog zastupnika, prvog meĎu jednakima, zamenika 

predsednika Vojnog sindikata Srbije Novicu Antića, protiv koga poslodavac u ovom trenutku, 

suprotno zakonu i neosnovano primenjuje represiju pokretanjem disciplinskog postupka, zbog 

njegovog rada u Vojnom sindikatu Srbije", navodi se u saopštenju. 

 

U saopštenju se ne navodi kada i zbog čega je pokrenut disciplinski postupak protiv Antića. 

 

Vojni sindikat je, takoĎe, osudio, kako smatra, "represivan stav koji proteţiraju pojedini 

predstavnici poslodavca", jer se tako ometa i sprečava delovanje Vojnog sindikata i dodao da se 

preduzimaju represivne mere protiv njegovih predstavnika koji "nesporno zakonito" zastupaju 

interese sindikata u odnosu na Vojsku Srbije i Ministarstvo odbrane. 

 

TakoĎe se ocenjuje da se tako urušavaju Ustavom garantovana prava zaposlenih u sistemu odbrane 

i nanosi šteta celokupnom pravnom poretku Srbije, pre svega Vojsci Srbije koja, kako navode u 

sindikatu, "opravdano uţiva veliki ugled u društvu". 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/539671/Vojni-sindikalci-optuzuju-poslodavca-za-represiju
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Esmark-zbog-Zelezare-tuzi-slovackog-biznismena-Kamarasa.sr.html 

Есмарк због Железаре тужи словачког 
бизнисмена Камараша 
 

ПИТСБУРГ – Компанија Есмарк Јуроп поднела је у суду за Западни округ америчке државе 
Пенсилваније тужбу против словачког бизнисмена Петера Камараша због систематског 
подривања настојања компаније Есмарк Јуроп да приватизује Железару Смедерево, навела је 
вечерас та компанија у саопштењу достављеном Танјугу. 

Камараш се тужи због кршења уговора, злоупотребе поверљивих информација и нефер 
конкуренције, наводи Есмарк Јуроп у саопштењу. 

Компанија наводи да се Камараш током читавог процеса прикључио као инвеститор како би од 
Есмарка добио поверљиве информације везане за управљачке, оперативне, комерцијалне и 
финансијске стратегије за Железару Смедерево, док је истовремено из личног интереса низом 
активности и пропуста подривао компанију Есмарк Јуроп и њена настојања да приватизује 
Железару. 

У саопштењу се такође наводи да је Камараш знао да његова фирма снабдева Железару 
Смедерево мање квалитетном рудом и другим материјалима по ценама изнад тржишних и да 
таква пракса одређивања цена и преваре око лошијег квалитета сировина не представља део 
плана компаније Есмарк Јуроп за ревитализацију Железаре. 

Словачки бизнисмен је саботирао планове Есмарка јер би његов аранжман одређивања виших 
цена сировина за железару био доведен у питање ако би компанија Есмарк Јуроп добила посао 
приватизације Железаре. 

У саопштењу се још наводи да је Камараш занемарио лојалност и праксу етичког пословања 
према компанији Есмарк Јуроп и њеним партнерима тиме што је у тајности сачинио такозвани 
„План Б”. 

Последица таквог Камарашевог плана је окончање преговора са Есмарком око приватизације 
Железаре Смедерево, што је омогућило словачком бизнисмену да осујети настојање Есмарка 
да приватизује Железару и да узурпира прилику да предводи нови управљачки тим за 
Железару и да, ако успе у томе, профитира и оствари своје повољне аранжмане око 
снабдевања рудом, наводи се у саопштењу. 

Камараш је, како се наводи, могао да постигне свој крајњи циљ само злоупотребом 
поверљивих информација које је добио од компаније Есмарк Јуроп, и још је додатно убедио 
чланове Приватизационе комисије да гласају против те компаније. 

Есмарк Јуроп и Бушар Групација траже због свега тога одштету у износу од више од 100 
милиона долара, наведено је у саопштењу компаније достављеном Танјугу.Танјуг 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Esmark-zbog-Zelezare-tuzi-slovackog-biznismena-Kamarasa.sr.html
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/struja-poskupljuje-15-odsto-najverovatnije-u-maju 

Струја поскупљује 15 одсто највероватније у 
мају 
 

Ако Србија буде поштовала оно на шта се обавезала Међународном монетарном фонду, 
струја ће бити скупља од 1. априла. Наиме, стални представник ММФ-а у Србији Дехенг 
Ким, рекао је да је новим 

аранжманом „из предострожности” Влада преузела обавезу да од 1. априла повећа цену струје 
15 одсто те да је с представницима Владе договорено да ће се од наредне године размотрити 
њено даље повећање. Међутим, на основу наших закона, поскупљење струје не би могло 
уследити у априлу јер је за промену потребно 30 дана, па би вишу цену струје требало 
очекивати од маја. 

ММФ не каже да ли нова цена треба да стигне кроз просто поскупљење или преко увођења 
акцизе и то ће морати да преломи Влада Србије. 

Министар привреде Душан Вујовић потврдио је да ће после грејне сезоне струја поскупети 15 
одсто, и то двојако. Пола поскупљења  ће ићи преко акциза, а пола кроз редовно поскупљење. 

Треба рећи да најаве поскупљења струје нису новина, у јавности се говорило и о различитим 
процентима и начинима на који би се то могло урадити, а било је речи и о промени тарифиног 
система. Међутим, остало је на томе и цена киловата иста је од августа 2013. године. Тада је 
струја у Србији последњи пут поскупела, и то 10,9 одсто за домаћинства, а просечна цена 
киловата је око пет динара. Уз евентуално повећање цене киловата, у проценту који се 
најаваљује – око 15 одсто – за просечну потрошњу струје од око 500 киловата рачун би 
порастао више од 500 динара. 

До када ће струјомери мерити садашњу цену, видеће се, али је сигурно да ће ускоро киловат 
бити скупљи. Ипак, да би до промене цене струје дошло, потребно је неколико корака, од 
којих, за сада, није направљен ни први – односно из „Електропривреде Србије” Агенцији за 
енергетику није упућен захтев за промену цене киловата, што у АЕРС-у потврђују. То би 
требало да значи да струја не може поскупети 1. априла јер промена цене може ступити на 
снагу 30 дана по објављивању ценовника ЕПС-а и сагласности АЕРС-а. Чак и када би ЕПС сада 
упутио захтев, потребно је да се он анализира и да АЕРС да сагласност, што не може бити 
урађено за дан. И да може, опет поскупљење, уколико се поштују прописи, не би могло 
ступити на снагу 1. априла. 

И тако, на питање да ли ће струја у Србији бити скупља, од када и колико, мало ко зна тачан 
одговор, а тешко је добити и одговор на питање да ли ће, уз евентуално поскупљење 
киловата, почети и наплата намета који се до сада на електричну енергију није обрачунавао – 
акцизе. Да је увођење акциза на струју могуће у јавности се почело говорити тек пре неколико 
дана, а на основу писма о намерама упућеног ММФ-у, у којем се Влада Србије обавезала на то 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/struja-poskupljuje-15-odsto-najverovatnije-u-maju
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да ће струја поскупети од 1. априла, и то 15 одсто, од чега би део био повећање цене 
киловата, а други део износ уведене акцизе. 

О евентуалном увођењу акциза на струју премијер Србије Александар Вучић каже да ће се 
разговарати, али тек кад се реши проблем „Железаре Смедерево”. Ипак, он је нагласио да 
Србија има убедљиво најјефтинију струју у Европи и да су цене до 30 одсто ниже. Занимљиво 
је да министар рударства и енергетике Александар Антић каже да увођење акциза на струју 
није добар корак, да то министарство није носилац било какве иницијативе за увођење те 
акцизе те да он не верује да постоје озбиљни планови да се она уведе. 

Д. Млађеновић 
  

Увођење акцизе на леру 
Како сада ствари стоје, поскупљење струје следи, а преостаје да се види кад, колико и шта ће 
бити садржано у цени. На основу онога што је премијер Србије рекао о увођењу акцизе на 
струју, на то ће се још чекати па је могуће да ће цена киловата бити додатно повећана када и 
та дажбина буде део његове цене. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/posao-za-3000-nezaposlenih 

Посао за 3.000 незапослених 
 

Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини утврђено је да ће се у 2015. 
години спроводити програми и мере активне политике запошљавања – самозапошљавање, 
запошљавање 

незапослених лица, програм стручне праксе и јавни радови. Покрајински секретаријат за 
привреду је објавио четири јавна огласа и започео кампању запошљавања у 2015. години, у 
оквиру које ће бити запослено и радно ангажовано више од 3.000 назапослених лица. 

За финансирање јавних радова у АПВ у 2015. години биће издвојено 160 милиона динара. То је 
мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање новца за запошљавање 
незапослених из АП Војводине с евиденције Националне службе за запошљавање. Јавни 
радови се могу организовати и спроводити у областима социјалних, хуманитарних, културних 
и других делатности, као и у области одржавања и заштите животне средине и природе. Јавни 
оглас траје до 18. марта ове године. 

За доделу субвенције незапосленим лицима за самозапошљавање обезбеђено је 128 милиона 
динара. Оне износе 160.000 динара и намењене су самозапошљавању незапослених лица с 
евиденције Националне службе за запошљавање у Војводини. Јавни оглас је отворен до 
утрошка новца. 

За субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица у АПВ у 2015. години има 200 
милиона динара. Послодавцу се додељује субвенција од 140.000 динара по запосленом. Јавни 
оглас је отворен до утрошка пара. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/posao-za-3000-nezaposlenih
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За реализацију програма стручне праксе у Војводини у 2015. години издвојено је 40 милиона 

динара, намењених за финансирање стручног оспособљавања незапослених лица с евиденције 

НСЗ-а у Војводини. Јавни оглас је траје до 18. марта. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1848542/Sindikat%3A+Minstarstvo+ne+%C5%BEeli+prego

vore+o+uslovima+%C5%A1trajka.html 

Sindikat: Minstarstvo ne ţeli pregovore o uslovima 
štrajka 
Sindikat radnika u prosveti Srbije saopštio je da Ministarstvo prosvete ne ţeli da nastvi pregovore sa 
sindikatima o uslovima štrajka. 

U saopštenju se navodi da su današnjim pregovorima izmeĎu Ministarstva prosvete i dva sindikata 

koja su i dalje u štrajku, SRPS-a i Unije SPRS-a, prisustvovali svi, izuzev ministra Verbića, 

prenosi Fonet. 

Sindikat ocenjuje da neprisustvo ministra govori da je današnja "seansa sa sindikatima bila 

namontirana, kako bi Ministarstvo prosvete kupilo vreme". 

"Ministarstvo jednostavno ne ţeli da nastavi pregovore sa sindikatima o uslovima štrajka", navodi se 

u saopštenju. 

Sindikat takoĎe ocenjuje da je očigledna namera Ministarstva prosvete da, u uslovima štrajka, ništa 

ne pruţi drugoj strani, a da, eventualno, na bilo koji način, proizvede prestanak štrajka u 700 škola 

u Srbiji. 

U saopštenju se ističe da su ova dva sindikata danas imala nove konstruktivne predloge. 

Sindikati su traţili da se definiše materijalno obezbeĎenje prosvetnih radnika u slučaju da se, u 

toku 2015. godine, ne ispune predviĎanja Vlade u vezi platnih razreda, 

Dalje traţe da Poseban kolektivni ugovor, koji je već na snazi, ima dejstvo i na članove ova dva 

sindikata. 

Svaka dalja odluka rukovodstava dva sindikata o eventualnom potpisivanju sporazuma, zavisiće od 

izjašnjavanja i odluka opštinskih sindikata širom Srbije, navodi se u saopštenju. 

 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1848542/Sindikat%3A+Minstarstvo+ne+%C5%BEeli+pregovore+o+uslovima+%C5%A1trajka.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1848542/Sindikat%3A+Minstarstvo+ne+%C5%BEeli+pregovore+o+uslovima+%C5%A1trajka.html
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http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/potpisivanje-posebnih-kolektivnih-ugovora_574579.html 

Potpisivanje posebnih kolektivnih ugovora 

BEOGRAD -  

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar graĎevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana 

Mihajlović potpisaće danas poseban kolektivni ugovor sa predstavnicima sindikata javnih 

preduzeća u komunalnoj delatnosti. 

Kako je navedeno u saopštenju ministarstva, u ime zaposlenih u javnim preduzećima u komunalnoj 

delatnosti ugovor će potpisati predstavnici Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti 

Milan Grujić i Boban Martinović i predstavnik Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih 

delatnosti "Nezavisnost" Milan Simić. 

 

http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/potpisivanje-posebnih-kolektivnih-ugovora_574579.html

