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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:552565-Jeftiniji-gas-omogucice-Azotari-da-posluje-

bez-gubitka 

Jeftiniji gas omogućiće "Azotari" da posluje bez gubitka 
M. L. J.  

Ruska kompanija "Gasprom" konaĉno odobrila niţu cenu energenta za panĉevaĉku fabriku 

RUSKI gigant "Gasprom" konačno je odobrio niţu cenu gasa za pančevačku "Azotaru" koja ide i do 
220 dolara za 1.000 kubika "plavog energenta". Ovo će fabrici đubriva omogućiti normalno 
poslovanje. Kada je dogovor oko "Azotare" postignut, stručnjaci iz grupe za rešavanje pitanja 
hemijskog kompleksa, treba da se pozabave fabrikom MSK, kojoj je potrebna cena gasa od 210 
dolara za 1.000 kubika da bi mogla da posluje u plusu. 

Rukovodstvo pančevačke "Azotare" postiglo je s ruskim "Gaspromom" sporazum o isporuci jeftinijeg 

gasa do kraja ove godine za potrebe rada fabrike đubriva. 

- Rekli su nam da je sa predstavnicima "Eksportgasa", ćerke firme "Gasproma", parafiran, a sada i 

potpisan sporazum o isporuci gasa po ceni koja će ići ispod 300 dolara za 1.000 kubnih metara - 

rekao je predsednik Samostalnog sindikata "Azotare" Milan Ivović. - Garant sporazuma je 

"Srbijagas", koji je i većinski vlasnik pančevačke fabrike. 

"Azotara" će raditi do kraja juna ili jula, u zavisnosti od poslovnog plana za proizvodnju, a nakon 

toga će pogoni biti zaustavljeni zbog redovnog remonta. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:552491-Ministar-predlaze-fondovima-da-preuzmu-

firme 

NENAPLATIVI KREDITIMinistar predlaţe fondovima da 

preuzmu firme 
S. M.   

Ministar finansija i Udruţenje banaka Srbije predlaţu rešenje za nenaplative kredite. Dušan 

Vujović: Ameriĉki KKR se nudi da uĊe u menadţment prezaduţenih 

 
REŠENjE za oko 3,5 milijardi evra loših kredita preduzeća i građana je započeto. Jedna od 
mogućnosti je da kupci zajmova od preduzeća koja ne mogu da ih vrate, uđu u rukovodstvo 
kompanija i da sa te pozicije rešavaju problem. Uglavnom je loš menadţment uzrok finansijskih 
problema u firmama. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:552565-Jeftiniji-gas-omogucice-Azotari-da-posluje-bez-gubitka
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:552565-Jeftiniji-gas-omogucice-Azotari-da-posluje-bez-gubitka
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:552491-Ministar-predlaze-fondovima-da-preuzmu-firme
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:552491-Ministar-predlaze-fondovima-da-preuzmu-firme
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Ovo smatra Dušan Vujović, ministar finansija i ističe da američki investicioni fond KKR koji je kod 

nas kupio SBB nudi baš ovakav model za nenaplative kredite koji je prilagođen konkretnoj situaciji i 

uslovima u Srbiji. 

- To znači "napasti" menadţment preduzeća koja ne vraćaju kredite - ističe Vujović. - Fond KKR 

nudi prilagođeno rešenje, nasuprot onima koja daju druge velike firme, a koja podrazumevaju 

ogromne troškove i gubitke. Investitor će ponuditi da uz pomoć menadţmenta uđe u rešenje loših 

kredita i time, verovatno po klasterima, naći izlaz za ključne velike banke i velike duţnike. Takođe 

će se stvoriti uslovi da i banke vide da je ovakvo rešenje odrţivo. Mislim da je to ispravan način 

zaključivanja i pokušaj da se problem leči tamo gde je nastao, a to je u privatnom sektoru, dakle 

privredi. 

Kako kaţe Vujović, započeta je procedura ocene nenaplativih zajmova, a uskoro kreće i provera u 

bankama. To će biti preduslov da se reši problem nenaplativih kredita. Najavljeni metod podrţava i 

Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruţenja banaka Srbije, koji smatra da je to ispravan način 

zaključivanja i pokušaj da se problem leči tamo gde je nastao - u privatnom sektoru, dakle 

privredi. 

- Situacija sa lošim kreditima se stabilizovala - kaţe Veroljub Dugalić. - Kod stanovništva oni iznose 

10,4 odsto a kod preduzeća 25,8 odsto. U proseku procenat loših kredita je 20,7 odsto. To takođe 

predstavlja malo ohrabrenje pogotovu kada se zna da je, na primer, 31. oktobra 2013. godine 

procenat loših kredita bio 24,5 odsto a kod firmi 31,5 odsto. 

GRAĐANI ZAŠTIĆENI 

- Kada su u pitanju građani, Narodna skupština je u decembru 2014. godine usvojila izmene Zakona 

o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kojima ograničenje ustupanja, odnosno prodaje potraţivanja 

banke od stanovništva drugima koji nisu banke nije ukinuto - navode u Narodnoj banci Srbije. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:552488-Vojne-penzije-postaju-javni-dug 

Vojne penzije postaju javni dug 
J. Ţ. SKENDERIJA / S. S. ROVĈANIN  

Drţava će zakonom rešiti isplatu višegodišnjeg dugovanja veteranima, nastalog pogrešnim 

usklaĊivanjem penzija 2008. Vulin: Sigurno ćemo odgovoriti na problem. Oštećeni nezadovoljni 

 
VLADA priprema zakon o javnom dugu na osnovu kojeg će biti rešen problem isplate višegodišnjeg 
duga prema vojnim penzionerima, nastao pogrešnim usklađivanjem penzija 2008. godine. Kako 
"Novosti" nezvanično saznaju, nacrt je završen i verovatno će na jesen biti pred poslanicima 
republičkog parlamenta. Drţava duguje oko 180 miliona evra punih sedam godina, a rešenje čeka 
oko 30.000 veterana. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:552488-Vojne-penzije-postaju-javni-dug
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Poslanik PUPS, general u penziji Konstantin Arsenović potvrdio je za naš list da je načuo da se 

zakon sprema, ali da se konkretna rešenja još ne znaju. 

- U igri su dve mogućnosti. Ili da se pare vrate ili da se dug pretvori u javni. Koliko znam, drţava 

nema novca za isplatu duga, pa ne znam hoće li ceo iznos biti priznat. Takođe, moguće je da se 

deo potraţivanja vojnim penzionerima vrati u obveznicama - kaţe Arsenović za "Novosti". 

Mile Bjelivuk, vojni penzioner i jedan od organizatora protesta okupljenih oko grupe "Vojni 

penzioneri Srbije", smatra da takvo zakonsko rešenje ne moţe biti dobro i da će se oni ţestoko 

boriti protiv toga. 

- To je nepovoljno po nas, jer nam verovatno neće uračunati kamate, nejasan je i status onih koji 

su već naplatili, ili su u završnoj fazi, odnosno čekaju na naplatu - ističe Bjelivuk. 

- Mislim da je to najgori scenario u ovom trenutku. 

BEZ ODGOVORA SEDAM GODINAVeterani su u prethodnih sedam godina upućivali pisma na razne 
adrese, ali rešenja nije bilo. Odgovor nije stigao od premijera, nadleţnih ministarstava, niti PIO 
fonda. Vojni penzioneri očekuju da će im kada ovo pitanje bude rešeno čekovi biti uvećani, da će 
im se isplatiti zakinuti deo penzije, ali i pripadajuće kamate i sudski troškovi. 

Prema rečima Aleksandra Vulina, ministra rada, problem će sigurno biti rešen, konačnu odluku o 

načinu obeštećenja mora da donese Ministarstvo finansija. 

- Ministarstva rada i odbrane su dala svoje predloge, čeka se Ministarstvo finansija da iznese 

konačan predlog vraćanja duga vojnim penzionerima u Srbiji - kaţe Vulin za "Novosti". - Nije 

problem što nekoliko meseci ministar Vujović ne izlazi u javnost sa rešenjem, već je veći problem 

što se o tome ćutalo duţe od sedam godina. 

On je potvrdio da je na sednici Vlade doneta odluka da ovo pitanje mora da se reši, a pošto je 

Srbija pravna drţava, ako je Ustavni sud rekao da je greška napravljena, onda ćemo da poštujemo 

odluku i ispravimo grešku. Vulin je naglasio da postoje modaliteti o načinu isplate duga, ali smatra 

da sa njima u javnost mora da izađe ministar Vujović. 

Nadleţni tvrde da je nemoguće da neko uplati odjednom 100 ili 200 miliona evra i za dan reši 

problem. Ukoliko bude prihvaćena opcija javnog duga, i on će morati da se isplaćuje na rate. 

- Vojni penzioneri više od sedam godina nastoje da ostvare zakonom zagarantovana i odlukama 

Ustavnog, Upravnog i Vrhovnog kasacionog suda potvrđena prava na vanredno usklađivanje penzija 

za 11,06 odsto od 1. januara 2008. godine - piše u pismu koje je Ljubomir Draganjac, predsednik 

Udruţenja vojnih penzionera, uputio premijeru Aleksandru Vučiću. 
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http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:552439-Traze-posao-preko-suda 

Traţe posao preko suda 
N. S.  

Još dvanaest otpuštenih radnika "Informatike", posle rešenja gradske inspekcije rada, nije 

vraćeno na svoja radna mesta 

JOŠ dvanaest otpuštenih radnika "Informatike", posle rešenja gradske inspekcije rada, nije vraćeno 
na svoja radna mesta. Na prijemu kod direktora, predstavnicima Samostalnog sindikata preduzeća 
je rečeno da će poslovodstvo čekati na drugostepenu odluku inspekcije. 

Sličan scenario odigrao se i pre desetak dana, kada je četvoro kolega dobilo rešenja o povratku na 

posao, ali ih je kasnije drugostepeni organ inspekcije poništio, pa je toj grupi radnika preostalo da 

se obrate sudu i ostaje da čekaju na njegovu odluku. 

Otkaz je pre oko dva meseca dobilo ukupno 19 radnika "Informatike", a njihove kolege su, 

smatrajući da nisu poštovani zakoni i propisi, nekoliko puta iz solidarnosti organizovali proteste 

ispred preduzeća i Gradske kuće. 

- Rukovodstvo "Informatike" se, kao i kod četvoro naših kolega, oglušilo o zvanično rešenje 

inspektora rada - ističu u Samostalnom sindikatu. - Premijer Aleksandar Vučić je nedavno javno 

obećao da će ovaj slučaj biti rešen za 15 dana, odnosno do petka. Posle njegovog obećanja, nismo 

odrţavali protest na Trgu slobode, niti smo išli u šetnje. Ako se, međutim, obećanje ne ispuni, 

nastavićemo sa protestima podrške kolegama. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zasto-je-ugovor-o-zelezari-tajna.sr.html 

Зашто је уговор о железари тајна 
Држава и менаџмент тражили заштиту од Комисије за заштиту конкуренције, а она је податке 
из уговора прогласила информацијама које нису од јавног значаја 

Глоса: Како ХПК није купио железару, по ком основу се онда обавезао да у смедеревску 
фабрику уложи 20 милиона долара у сировинама које би се одложено плаћале, није познато, 
иако је и сам премијер изјавио да је „то чудно за овакву врсту уговора“ 

Смедерево – Судећи по одлуци Комисије за заштиту конкуренције јавност Србије никада неће 
сазнати детаље уговора о управљању „Железаром Смедерево” који је држава у марту 
склопила са фирмом ХПК, регистрованом у Холандији. Комисија је 2. јуна на захтев државе и 
новог управљачког менаџмента заштитила податке из уговора, као и сву пратећу 
документацију и прогласила их информацијама које нису од јавног значаја. „Политику” је о 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:552439-Traze-posao-preko-suda
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Zasto-je-ugovor-o-zelezari-tajna.sr.html
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томе званично обавестило Министарство привреде, и то два месеца након нашег захтева да 
нам се доставе копије уговора о пружању услуга управљања и саветовања у железари. 

„Држава и ХПК менаџмент тражили су од Комисије заштиту података из документације имајући 
у виду да би њихово објављивање отворило могућност настанка знатне штете због откривања 
извора података, како директно за ХПК, тако и за Србију која би потенцијално била дужна да 
надокнади штету”. Из тих разлога, објашњава Министарство привреде, комисија је донела 
закључак „да се заштићени подаци не могу разгледати, нити копирати, као и да немају 
својство информација од јавног значаја у смислу закона којим се уређује слободан приступ 
информацијама од јавног значаја“, наводи се у одговору. 

Како је могуће да подаци о управљању државном својином не треба да интересују јавност, 
није објашњено. Због чега се од пореских обвезника крију аранжмани око фабрике која је и 
даље у власништву државе, а до јуче је била на њеној грбачи? Зашто се државни послови 
„штите” од јавности која има право да зна да ли је држава склопила исплатив аранжман у 
интересу свих грађана? 

Министарство привреде позвало се на решење комисије по основу члана 45. Закона о заштити 
конкуренције. Транспарентност Србија сматра да је овде реч о опасном преседану – скривању 
уговора о пословању државе на основу решења о заштити конкуренције. Они сматрају да 
тајности нема места када се ради о послу између државе и приватне фирме. 

– Од околности да уговор није чак ни делимично доступан, још више забрињава чињеница да је 
министарство уопште тражило тајност свих података. На системском нивоу проблем је још 
већи – одредба члана 45. је у колизији са Законом о слободном приступу информацијама. 
Уколико овај преседан буде прихваћен, прети опасност да ће механизам скривања података 
бити коришћен и у будућим ситуацијама, саопштила је Транспарентност Србија. 

Два и по месеца од како су страни менаџери, претежно из редова бившег власника, „Ју-Ес 
стила”, преузели управљање српском челичаном, познати су само штури детаљи који су 
некако „процурели“ или је држава хтела да их обелодани. 

Шта све не знамо о послу са новим менаџерима? 

Најпре не знамо скоро ништа о самом процесу избора управљачког менаџмента, јер је 
записник са седнице на којој је комисија бирала најбољу понуду такође проглашен 
„заштићеним документом”. Шта су понудиле компаније које нису прошле у надметању, остаће 
тајна. До данас нико званично није понудио ни основне податке о фирми којој је поверено да 
управља железаром. 

Како ХПК није купио железару, по ком основу се онда обавезао да у смедеревску фабрику 
уложи 20 милиона долара у сировинама које би се одложено плаћале, није познато, иако је и 
сам премијер изјавио да је „то чудно за овакву врсту уговора“. Још чудније је што се ћути о 
томе какве обавезе нови менаџери имају према затеченим обртним средствима и шта ће се 
десити када се те сировине истопе. Зашто јавност нема права да зна по којим ценама и под 
којим условима Петер Камараш снабдева српску челичану сировинама преко своје фирме 
„Пикаро“, док истовремено управља железаром. Ко су власници јеврејског капитала који 
делом стоји иза овог посла, што је открио и сам премијер Вучић, и зашто се о томе константно 
ћути? 

Какву одговорност имају Камараш, Гудиш и остала екипа професионалаца, ако не испуне 
уговорне обавезе непознате обичном грађанину. А тај обични грађанин, као и радник у 
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железари, могао је чути само незванична, али звучна обећања: веће плате, паљење високе 
пећи која годинама стоји, позитивно пословање већ након шест месеци, најмање 1,5 милион 
тона готових производа већ од идуће године... Да ли то стоји у заштићеном уговору? 

Држава тврди да више ни динара не улаже у железару, али доказ за то није понудила. Тако су 
грађани ускраћени да знају да ли железара тренутно измирује обавезе према државним 
предузећима за струју, гас, транспорт, воду... Једна од дилема многих Смедереваца гласи: 
како ће некадашњи менаџери „Ју-Ес стила” сада успети да направе профит, а то нису могли 
пре него што су „главом без обзира” отишли из Србије поклонивши јој фабрику за један 
долар? Зашто су се вратили тамо где није ишло, напустивши тренутне позиције широм света? 

Да ли ће ХПК инжењеринг, ако допринесе продаји железаре, добити проценат од цене и 
колики? Да ли држава по закону може да се одрекне тог дела новца, питања су која је 
„Политика” већ постављала. Након заштите свих података о послу са железаром, очито је да 
јавности Србије не преостаје ништа друго осим да посматра шта ће се дешавати са српском 
челичаном. О последицама, добрим или лошим, о том-потом. 

Оливера Милошевић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ukratko/kolektivni_ugovor_u_zelezari.83.html?news_id=94355 

Kolektivni ugovor u Ţelezari 
AUTOR: FONET 

Novi kolektivni ugovor sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u Ţelezari 

Smederevo potpisan je na period od tri godine, potvrdio je u izjavi za FoNet direktor HPK 

Menadţment d.o.o. i član Nadzornog odbora Ţelezare Peter Kamaraš. 

"Ne znam sve detalje vezane za kolektivni ugovor. Dogovorio sam sa sindikatima na početku ovog 
kolektivnog pregovaranja, iako nisam pregovarao lično, da ćemo povećati plate na nivo koji je bio 
2011. godine, a detalji se vezuju i moraju biti vezani za finansijsku situaciju u fabrici", rekao je 
Kamaraš. 

On je izrazio ţelju da odmah poveća zarade, ali kako je ocenio "to bi ugrozilo naš put ka 
profitabilnosti". 

"U tom delu sam saglasan sa sindikatima, čim naša finansijska situacija to dozvoli, mi ćemo 
povećati zarade. 
Generalni i izvršni direktor za finansije su pregovarali i oni će dati sve informacije kada se poboljša 
finansijska 
situacija i kada budemo u prilici da povećamo zarade", objasnio je Kamaraš. 

"Što se mene lično tiče, u redu je povećanje, kao i zaposlenima i tu smo na istoj strani. Problem su 
finansijske 
institucije i banke koje traţe da se prvo vidi profit, da se dokaţe da bi stvari mogle da krenu 
napred", dodao je on. 

http://www.danas.rs/danasrs/ukratko/kolektivni_ugovor_u_zelezari.83.html?news_id=94355
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Kamaraš je ocenio da su sindikati u pregovaračkom procesu postavili fabrički interes iznad ličnog, 
na čemu im je zahvalan. 

Kako je FoNetu potvrđeno iz više izvora, novi kolektivni ugovor u Ţelezari Smederevo na snazi je od 
1. juna 2015. 
godine. 

Sindikati se po ovom pitanju nisu oglašavali. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/strujni-udar-350-dinara-po-mesecnom-racunu 

Струјни удар 350 динара по месечном рачуну 
 

Цена струје ће од 1. августа бити 12 одсто виша, саопштио је министар енергетике 
Александар Антић. Како је објашњено, од 12 одсто поскупљења, 7,5 одсто се односи на 
акцизу, 

Врућ кромпир у рукама Антића и Вујовића 

а сама струја је поскупела 4,5 одсто. Тако ће приход од акциза на годишњем нивоу бити 14,1 
милијарди динара. 

Цена киловат-часа од 1. августа ће тако износити 7,28 динара, а најугроженија домаћинства 
имаће бесплатних од 120 до 250 киловат-часова месечно. 

Тај износ поскупљење усаглашен је с ММФ-ом, рекао је Антић на конференцији за новинаре у 
Влади Србије, на којој је говорио и министар финансија Душан Вујовић, који је навео да 
поскупљење од 12 одсто звучи много, али да то у пракси значи да ће просечан рачун за струју 
од 2.500 динара, грађани с тим повећањем платити још 300 динара. 

С друге стране, просечно домаћинство у Србији ипак троши мало више електричне енергије 
него што је израчунао министар Вујовић, и то око 500 киловата месечно; уз исту потрошњу у 
скупљој и јефтинијој тарифи то кошта око 3.000 динара месечно. То значи да би уз повећање 
од 12 одсто рачуни за електричну енрегију за потрошњу од око 500 киловата био око 360 
динара виши.  

– Цена електричне енергије у Србије остаће и даље убедљиво најнижа у Европи и биће  50 
одсто јефтиниа него у Црној Гори, упола јефтинија него у Хрватској и 15 одсто нижа од оне у 
БиХ – рекао је Антић. 

Он је нагласио да никад није добар тренутак за поскупљење струје, али је повећање цене 
нужно да би се оне довеле на оптималан ниво, неопходан за обезбеђење стабилности 
електроенергетског система, нова улагања у енергетски систем земље и отварање нових 
радних места. Антић је најавио да ће ово повећање донети додатни приход од 14,1 милијарди 
динара годишње. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/strujni-udar-350-dinara-po-mesecnom-racunu
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– У ЕПС-у су тражили да струја поскупи и више, али морају и они да се одговорније односе 
према ресурсу којим управљају. Да је више отишло у цену киловата, већу корист би имао ЕПС, 
а овако 7,5 одсто ће одлазити у буџет и програме за бољи живот грађана – истакао је Антић. 

Одговарајући на питање новинара зашто је морало да дође до поскупљења струје, а да ЕПС 
истовремено запошљава 35.000 људи и да су остале привилегије за запослене, Антић је 
подсетио на то да се планира реструктурирање ЕПС-а и да та компанија неће више бити 
организаована „на расипнички начин, као до сада”. 

Он је навео да је цена струје од 2001. године до формирања ове владе поскупела 1.000 одсто, 
односно десет пута. 

На питање да ли Влада планира нова повећања акциза на струју у наредном периоду, министар 
Вујовић је истакао да је једина могућа корекција она која би ту акцизу снизила. 

– Могли бисмо размишљати о евентуалном смањењу акцизе, када будемо имали стабилну 
фискалну ситуацију. Циљ је да имамо одрживи ниво дефицита и учешће дуга у БДП-у – рекао 
је Вујовић. 

Министар финансија је подсетио на то да су први фискални резултати у овој години изузетно 
добри и да би до краја године дефицит могао бити 500 до 600 милиона евра мањи од 
планираног. 

Д. Млађеновић 
  

Помоћ најсиромашнијима 
Уз поскупљење, Антић је најавио да ће социјално угрожени имати бесплатних од 120 до 250 
киловат-часова месечно, зависно од броја чланова домаћинства. 

– У буџету има више од шест милиона евра за енергетску заштиту најугроженијих купаца. 
Њима то не поклања ЕПС, већ Влада Србије, а у помоћ најугроженијима ће бити укључени и за 
рачуни за даљинско грејање и за оне који се греју на гас – указао је Антић. 

  

Без већег утицаја на инфлацију 
– Повећање цене струје од 12 одсто од 1. августа неће имати превелике ефекте на раст цена 
роба и услуга јер је Народна банка Србије то повећање укључила у своје пројекције – изјавио 
је професор Економског факултета у Београду и бивши гувернер НБС-а Дејан Шошкић. – То ће 
сигурно имати ефекте који нису велики јер верујем да је НБС укључио то повећање цене 
електричне енергије у своје пројекције. 

Поскупљење струје није изненађење, јер је та мера била је очекивана и неће реметити 
макроекономску стабилност земље, изјавио је јуче  економиста Саша Ђоговић. 

Он је указао да ће поскупљење струје на неки начин освежити државни буџет, јер ће већи део 
новца од поскупљења ићи у државну касу. 

Како је казао, велика одговорност је на влади, односно, према његовом мишљењу, „она треба 
да буде истрајна у спровођењу реформи како би се створили услови за одржив буџет и раст”. 
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/masara-za-nova-ulaganja-potrebna-izvesnost-u-zakonima 

Масара: За нова улагања потребна извесност у 
законима 
 

Извршни директор за југоисточну Европу Џенерал Електрика Гаетано Масара изјавио је 
данас да је та компанија спремна да додатно улаже у Србију 

уколико законска регулатива буде извеснија, као и да су бројни пројекти још увек на чекању 
због разних бирократских процедура. 

Он је новинарима у Скупштини Србије, на скупу "Дан добављача Џенерал електрика", рекао да 
је неизвесност у доношењу законских и подзаконских акта до сада спречавала Џенерал 
Електрик да настави да трага за својим партнерима у Србији. 

"Ако та регулатива буде ускоро усвојена, Џенерал Електрик ће покренути своје инвестиције, 
односно наставити са реализацијом својих инвестиција и почети потрагу за новим 
партнерима", истакао је он. 

Масара је рекао да је компанија дуго присутна у Србији, нарочито у области здравствене 
заштите и медицине наводећи да има годишњи обрт у износу од 160 милијарди долара, што је 
четири БДП-а Србије. 

"Џенерал електрик доноси снагу и предности", поручио је он и истакао да се нада да ће ту 
предност донети и Србији и региону, али да је за то потребна стабилност и предвидивост 
регулаторног оквира. 

"Желимо да ставимо сва наша технолошка достигнућа и финансијску структуру на расплагање 
Србији", додао је он. 

Џенерал електрик, како је навео, ради на битним пројектима у Србији у области обновљивих 
извора енергије, нарочито у области коришћења енергије ветра, здравствене заштите и 
производње и експлоатације нафте и гаса. 

Што се тиче фин ин тарифа, он је рекао да ниво који постоји у Србији је фер и приступачан и у 
смислу обима и у смислу квота, што значи да су трошкови рада у тој области прихватљиви. 

Говорећи о најављеној инвестицији у вредности од милијарде евра за погоне снаге 500 
мегавата из енергије ветра, Масара је рекао да ће на тај начин у Србији бити отворено 500 
нових радних места, а да ће земља имати корист о неколико стотина милиона евра. 

"Сви ти пројекти су тренутно на чекању, због одобрења и дозвола, припрема уговора о набавци 
електричне енергије, доношења подзаконскоих аката и припрема модела уговора", прецизирао 
је он. 

У Србији се, истакао је, спроводе четири веома битна инвестициона пројекта у области 
здравствене заштите, а то су реконструкција четири велика клиничка центра у Београду, 
Нишу, Новом саду и Крагујевцу. 

"Ми можемо Србији на располагање да ставимо нашу технологију, медицинску опрему која је 
вероватно најнапреднија и мрежу партнера са којима сарађујемо у том сектору", рекао је он и 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/masara-za-nova-ulaganja-potrebna-izvesnost-u-zakonima


11 

 

додао да је та компанија спремна да подржи Србију у изградњи гасовода и да оствари сарадњу 
са НИС-ом и Србијагасом. 

Амерички амбасадор у Србији Мајкл Кирби је рекао да је видљиво да српска влада користи 
шансу и пружа подршку својим великим фирмама да сарађују са озбиљним америчким 
компанијама у циљу оцувања и стварања нових радних места. 

"Премијер Вучић је обећао помоћ у реализацији свих тих активности и надам се да ћемо имати 
резултата и у новим радним местима и у продаји", рекао је он. 

Потпредседница Управног одбора НАЛЕД-а Ана Брнабић је истакла да нема пуно земаља у 
свету које би за неку компанију отвориле широм врата парламента, као што је то данас случај 
са компанијом Џенерал електрик коју су у парламенту примили највиши функционери државе. 

"Ако одлучите да у Србији нађете партнере, сви ћемо бити ту и омогућити да вам посао расте 
како у Србији, тако и у региону", истакла је она. 

Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж рекао је да је Србија много боље место за 
улагање данас него што је била пре две године и да се доводе у ред многи фискални 
параметри, што је инвеститорима веома важно. 

"Од пре две године тачно знамо шта је привреда, а шта није и које секторе треба подржати", 
навео је он. 

Он је подсетио да је у првих пет месеци остварен буџетски дефицит мањи од два одсто БДП-а, 
те се по том критеријуму Србија сврстала међу седам европских земаља које су успеле да 
направе овакав резултат. 

Ова влада је, како је навео, посвећена привлачењу страних директних инвестиција и подсетио 
да у Србији већ послују велике светке компаније попут ФИАТ-а, Сименса. 

…  
"Србија је конкурентна што се тиче цене струје, радне снаге, а пореска политика је међу 
најповољнијима", рекао је први човек ПКС-а и посебно истакао да је Србија међу земљама које 
имају најнижу стопу пореза на профит. (Танјуг) 

 

http://www.dnevnik.rs/vojvodina/tenzije-na-kapiji 

Тензије на капији 
 

КИКИНДА: Запослени, њих 54, који су након формирања новог ЈП „Кикинда“ остали у ЈКП 
„6. октобар“, које је предвиђено за ликвидацију, били су непријатно изненађени када им 
обезбеђење није дозволило 

Обезбеђење зауставило раднике на улазу 

да уђу у управну зграду, ради потписивања решења о годишњем одмору.- Запослени који то 
желе треба да потпишу решење о годишњем одмору, али обезбеђење нас је сачекало и нисмо 
могли да уђемо у зграду и потпишемо документа.  

У неком моменту поручено нам је да је у питању техничка грешка то што нас запослене, који 
смо предвиђени за отказ, нису пустили унутра – рекао је Стеван Јарић, председник синдиката 
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у овом предузећу.Решења о годишњем одмору спремна су за 54 запослених који нису 
потписали уговор за ново ЈП „Кикинда“. Живко Попадић, још увек в.д. директорг ЈКП „6. 
октобар“ истакао је да је дошло до грешке у комуникацији између фирме и запослених у 
обезбеђењу: 

- Обезбеђењу смо дали инструкције да дочекају раднике на улазу у управну зграду како би се 
изјаснили да ли желе на годишњи одмор или да  попуне анекс уговора који предвиђа да се они 
разрешавају пословних обавеза у овом предузећу, до поступка ликвидације фирме. 
Обезбеђење је било у обавези да евидентира ко од запослених жели које решење да потпише 
и људима смо се извинили због техничке грешке. 

А. Ђ. 
  

AKTER 

http://akter.co.rs/26-ekonomija/print-130546-u-imk-14-oktobar-prihvatili-socijalni-program.html 

U IMK 14. OKTOBAR PRIHVATILI SOCIJALNI 
PROGRAM 
 

Beta  
 

Velika većina zaposlenih u Industriji mašina i komponenti (IMK) "14. oktobar", 740 od ukupno 784, 

prijavila se za socijalni program koji je ponudila drţava 

To je danas rečeno Agenciji Beta u Samostalnom sindikatu te kruševačke firme koja je odlukom 
Vlade Srbije 1. juna ostala bez zaštite od poverilaca.  
 
"Među zaposlenima u IMK 14. oktobar vladaju nervoza i očaj", rekao je predsednik sindikata 
Miroljub Anđelković. 
 
Za novi socijalni program nije se prijavilo oko 40 radnika, mahom mlađih i drugih, koji iz principa 
ne ţele da odu.  
 
Socijalni program je već sproveden u toj fabrici decembra 2014, kada je otišlo 690 ljudi, a, kako je 
rekao Anđelković, "ostali su ljudi koji nemaju nikakav drugi izvor egzistencije". 
 
Anđelković je rekao da im je na ovonedeljnom sastanku u Ministarstvu privrede Srbije sugerisano da 
uzmu socijalni program, jer je struktura dugova takva da se ne moţe znati da li će poverioci 
prihvatiti plan reorganizacije IMK. 
 
Pokretanjem predstečajnog postupka, IMK "14. oktobar" je dobio mesec dana do prvog ročišta i 
odluke o tome da li će biti prihvaćen program koji znači reogranizaciju i nastavak poslovanja. 
 
Pogone te fabrike nedavno su posetii predstavnici češke komapnije Tatra koja ima sličan proizvodni 
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program, a nakon sastanaka koji su bili zatvoreni za javnost, lokalna vlast je saopštila da se 
sagledavaju mogućnosti da češka kompanija kupi IMK "14.oktobar" . 
 
Brojke pokazuju da ta IMK ima obaveze od oko 15 milijardi dinara, dok je procenjena vrednost 
njenog kapitala osam milijardi dinara.  
 
I drugo kruševačko preduzeće, Hemijska industrija "Ţupa", koje je 1. juna takođe ostalo bez zaštite 
od naplate poverilaca, pokrenulo je predstečajni postupak. 
 
Kako je Beti kazao generalni direktor Bojan Cvetković, da li će se nastaviti proizvodnja ili će se 
kroz stečaj ići u statusno rešavanje, zavisi od stečajnog sudije i stečajnog upravnika. 
 
U toj hemijskoj industriji na utakanju hlora, proizvodnji pesticida i plavog kamena radi stotinak 
ljudi.  
 
Nakon socijalnog programa iz 2013. godine, kada je "Ţupu" napustilo 320 ljudi, u stalnom radnom 
odnosu ih je ostalo svega 18, od čega se 12 sada prijavilo za novi socijalni program. 

 

 

 

 

 

 


