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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:554942-Dve-kompanije-zainteresovane-za-

Zelezaru 

Dve kompanije zainteresovane za Ţelezaru 
Tanjug  

Najmanje dve kompanije su zainteresovane za ozbiljne investicije u smederevsku Ţelezaru, 
izjavio je ĉlan Nadzornog odbora Bojan Bojković. Oĉekujemo da se krajem avgusta upali i druga 

visoka peć 

Član radne grupe i Nadzornog odbora Železare Bojan Bojković je rekao da je radna grupa za 
Železaru formirana jer postoje najmanje dve kompanije koje su zainteresovane za ozbiljne 
investicije u ovo preduzeće. 

On je na RTS-u rekao da je jedna od te dve kompanije meĎu prvih pet proizvoĎača čelika u svetu. 

"Sada slede upravo posete tih kompanija radnoj grupi na čijem je čelu ministar privrede Željko 

Sertić", rekao je Bojković. 

Upitan šta je uraĎeno za ova tri meseca s obzirom na najave iz vlade da se već u avgustu u Železari 

očekuje profit, on je rekao da je već u prvom mesecu poslovanja novi menadžment uspeo da 

gubitak svede na neki odreĎeni minimum i uštedi četiri miliona dolara. 

"Po ugovoru koji je potpisan, profitabilnost treba da se očekuje od oktobra, meĎutim mi to 

očekujemo drastično ranije, koliko ovih meseci. Proizvodnja se praktično duplirala, a naročito su 

velike uštede na cenama sirovina i na alternativnim korišćenjima nekih materijala koje do sada 

nismo uspevali da nabavljamo, to jest nismo imali finansijski potencijal u okviru fabrike", objasnio 

je Bojković. 

Upitan kada će biti upaljena i druga visoka peć, on je rekao da je po ugovoru 

za upravljanje Železarom to planirano krajem godine, ali i da očekuje da se to desi krajem avgusta. 

Bojković je rekao i da je novi menadžment obezbedio i plasman čelika, jer je odmah pronašao nova 

tržišta, naročito u Nemačkoj, Austriji... 

Novi menadžment je, tvrdi Bojković, potpisao i novi kolektivni ugovor sa sva tri reprezentativna 

sindikata Železare, i to za tri povećanja plata. 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:554864-Ni-pola-poreskog-duga-se-ne-moze-

naplatiti 

Ni pola poreskog duga se ne moţe naplatiti 
D. I. KRASIĆ  

Obaveze domaćih privrednika po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa premašile sumu od 776 

milijardi dinara. Najteţe kod firmi u steĉaju koje su pod zaštitom 

UKUPNO 776,2 milijarde dinara težak je dug privrednika po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa. 
Kako je "Novostima" rečeno u Poreskoj upravi Srbije, od te sume, naplativo je svega 390,1 milijardu 
dinara. Preostala polovina duga odnosi se na preduzeća od kojih je naplata - nemoguća, najčešće iz 
razloga što ih zakon štiti od prinudne naplate, kao što je to slučaj sa stečajnim postupkom. 
MeĎutim, i ono što je teoretski naplativo - u praksi ume da bude teško sprovodivo. 

- Nenaplativ dug iznosi 386,1 milijardu dinara, ili 50 odsto ukupnog duga. Od toga se 230,3 

milijarde dinara odnose na stečaj, 82,1 milijarda na preduzeća u privatizaciji, 3,9 milijardi na 

preduzeća u likvidaciji, 68,6 milijardi na brisana preduzeća, dok se 1,2 milijarde dinara odnosi na 

fantomska preduzeća - ističu u Poreskoj upravi. 

MeĎutim, jedan deo duga, koji je naplativ iz zakonskih razloga, u praksi je nenaplativ zato što 

poreski dužnici nemaju u svom vlasništvu imovinu iz koje se dug može naplatiti. 

TakoĎe, od 1. juna je iz zone "nenaplativih" u kategoriju "naplativih" prešlo 43 preduzeća, koja je 

proces restrukturiranja do tada štitio od blokade računa. Ovo je tek deo grupacije preduzeća u 

restrukturiranju, uglavnom nekadašnjih giganata, koji su "oštećeni" kroz raskinute privatizacije, ili 

se za njih nijedan kupac nije interesovao do sada. Država je 17 firmi iz ove grupe proglasila za 

strateški važne (poput firmi FAP iz Priboja, RTB Bora, Petrohemije, rudnika Resavica...).  
OGROMNA KAMATAOD ukupnog duga po osnovu javnih prihoda, koji iznosi 776,2 milijarde dinara, na 
kamatu se, prema podacima Poreske uprave Srbije, odnosi gotovo 60 odsto, odnosno čak 455,2 
milijarde dinara. 

Za više od 30 je raspisan oglas o privatizaciji (čime je do oktobra produžena zaštita od prinudne 

naplate svih poverilaca izmeĎu ostalih za: "21. oktobar" Kragujevac, "Budimku" iz Požege, 

"Tehnohemiju" iz Beograda...), dok je 43 ostavljeno "na vetrometini" (Jagodinska pivara, Vršački 

vinogradi, "Boreli"...). Njihovi računi su uglavnom već blokirani, i to većinom po osnovu starih 

naloga, ispostavljenih pre uvoĎenja firmi u svojevrsan vid zaštite kroz restrukturiranje. 

- Od preduzeća koja više nisu pod zaštitom Poreska uprava potražuje 55,3 milijarde dinara - ističu 

u Poreskoj upravi. - U pogledu naplate navedenog duga, Poreska uprava će preduzeti sve zakonom 

raspoložive mere i sredstva, radi naplate poreskog potraživanja. Stoga, u zavisnosti od likvidnosti 

samih poreskih obveznika zavisi i naplata poreskog duga.  
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:554859-Do-penzije-preko-budzeta 

Do penzije preko budţeta 
S. BULATOVIĆ - Lj. BEGENIŠIĆ  

Vlada Srbije rešila da još jednom poveţe staţ radnicima u neprivatizovanim preduzećima. 

Drţava je i ranije na ovaj naĉin rešavala egzistencijalni problem zaposlenih 

 

DRŽAVA planira da poveže staž radnicima kojima je ona poslodavac, a čija će preduzeća ove godine 
otići u stečaj. "Rupa" u stažu biće popunjena i zaposlenima u nekoj od 526 firmi u kojima 
privatizacija nije okončana, a ove godine stiču uslov za penziju. Odluku o tome donela je Vlada 
Srbije prošle nedelje. 

U društvima koja još nisu privatizovana je ukupno 92.107 radnika, ali je teško proceniti ko je od 

njih na korak do penzije. Izvesno je da je meĎu njima blizu 15.000 ljudi koje bi stečaj ove godine 

mogao da ostavi bez posla. 

Bez zaštite od prinudne naplate poverilaca početkom juna su, naime, ostale 43 firme sa ukupno 

10.000 radnika. Do sada je njih 15 već krenulo u stečaj, a 5.000 radnika se prijavilo za otpremnine. 

Još oko 30 firmi sa blizu 5.000 radnika je zaštićeno od naplate do kraja 31. oktobra, kada će isteći 

treći poziv za njihovu prodaju. Ukoliko ne naĎu kupca, čeka ih najverovatnije - stečaj. 

Još je teže utvrditi koliko za povezivanje staža novca treba odvojiti iz budžeta. Poreska uprava 

"knjiži" čak 82 milijarde dinara duga preduzeća u privatizaciji. Tu enormnu sumu nazidali su 

neplaćeni i porezi i doprinosi, ali i nagomilane kamate. 

- Nepovezan staž je ogroman problem - kaže Ranka Savić, predsednica Asocijacije slobodnih i 

nezavisnih sindikata. - Pre nekoliko dana jedan radnik se ubio kada je shvatio da mu nedostaje 

sedam godina staža da bi se penzionisao. Ministarstvo daje olako obećanja, a ja nisam sigurna da 

ima toliko novca u budžetu. Broj ljudi je veliki. U tom kompleksu su sigurno IMT i IMR. Te firme 

koje su bile u restrukturiranju su već dve decenije u problemu, tako da sigurno imaju godine 

neplaćenog staža. 

NIJE USTAVNOPRAVO na povezivanje staža ranije su imali radnici preduzeća sa većinskim 
društvenim vlasništvom i odluku o tome je donosila Vlada Srbije. U aprilu 2012. Ustavni sud doneo 
je presudu da takva rešenja nisu zakonita i da se takve odluke ubuduće moraju regulisati samo u 
Skupštini, i to zakonima, a ne odlukama. Ova poslednja, meĎutim, takoĎe ima formu odluke, pa i 
nije upućena Skupštini. 

Željko Veselinović, predsednik udruženih sindikata "Sloga", kaže da je ova odluka Vlade dobra, ali 

sumnja da će biti i ostvarena. 

- Za sprovoĎenje te odluke potreban je veliki novac, a ta sredstva ne postoje u budžetu, a niko ne 

zna odakle bi se ona mogla sliti - kaže Veselinović za "Novosti". - Ne zna se ni koliko ima tih ljudi, ni 

koliko je novca potrebno. Mora se računati i na radnike koji su uzeli ortpremine i otišli, a radni staž 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:554859-Do-penzije-preko-budzeta
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im nije uplaćivan dok su radili, pa i njima treba da bude povezan. I ranije je bilo sličnih inicijativa, 

ali one nikada nisu sprovedene u delo. 

Kao problem, Veselinović navodi i zaostale zarade i ističe da se u firmama koje su otišle u stečaj 

radnicima duguje u proseku izmeĎu 10 i 15 plata. 

Dražava ne povezuje staž prvi put. Već nekoliko puta su se doprinosi nadoknaĎivali iz budžeta. Od 

2004. do 2012. za to je dala 60 milijardi dinara. Prebijani su dugovi iz devedesetih godina prošlog 

veka, a onda iz ciklusa u ciklus i godine posle 2000. Tačku je, a sada vidimo da je ipak reč o 

zarezu, stavila 2013. godine.  

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/571004/NBS-MMF-doneo-odluku-o-uspesnom-zavrsetku-revizije-aranzmana 

NBS: MMF doneo odluku o uspešnom završetku 
revizije aranţmana 

Beta  

Narodna banka Srbije (NBS) je večeras saopštila da je Odbor izvršnih direktora MeĎunarodnog 

monetarnog fonda danas bez formalne diskusije, doneo odluku o uspešnom završetku prvog 

razmatranja aktuelnog stendbaj aranžmana sa Republikom Srbijom. 

"Pozitivno je ocenjeno sprovoĎenje dogovorenog ekonomskog programa. Ispunjeni su svi kriterijumi 

izvršenja i indikativni ciljevi utvrĎeni programom za kraj marta 2015. godine i sprovedene 

planirane strukturne mere", piše u saopštenju NBS. 

  

Imajući u vidu zadovoljavajući nivo deviznih rezervi, aranžman će i dalje biti tretiran kao aranžman 

iz predostrožnosti, odnosno Srbija neće koristiti odobrena sredstva, osim u slučaju neočekivanih 

platnobilansnih problema. 

  

Po oceni MMF-a, privreda Srbije se stabilizovala, uz dalje niske inflatorne pritiske, i ojačanu 

spoljnu poziciju zemlje. Kreditna aktivnost ostala je nepromenjena, dok se beleži rast 

problematičnih kredita. U sprovoĎenju programa prisutni su rizici koji se odnose na eventualno 

prenošenje efekata iz regiona, tržišnu volatilnost, kao i na realizaciju strukturnih reformi, prenela 

je NBS. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/571004/NBS-MMF-doneo-odluku-o-uspesnom-zavrsetku-revizije-aranzmana
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Glavni ciljevi dogovorenog programa Srbije i MMF ostaju nepromenjeni: jačanje javnih finansija, 

realizacija plana strukturnih reformi i povećanje stabilnosti finansijskog sektora. Postepeno 

relaksiranje monetarne politike nastaviće se u skladu sa niskom inflacijom i tekućom fiskalnom 

konsolidacijom. 

  

MMF ocenjuje da je za dalje uspešno sprovoĎenje programa i postizanje dugoročnog održivog 

privrednog rasta Republike Srbije, od značaja nastavak reformskog procesa, naročito u pogledu 

preduzeća u državnom vlasništvu, piše na kraju saopštenja NBS. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/570705/SAZNAJEMO-Otkaz-za--9000-radnika-i-NIJEDNOG-sefa 

SAZNAJEMO Otkaz za 9.000 radnika i NIJEDNOG šefa 

SlaĎana Vukašinović  

Do kraja godine nijedan šef zaposlen u državnoj upravi neće ostati bez posla jer njihovo otpuštanje 

nije planirano u prvoj fazi racionalizacije, saznaje „Blic“. 

Ni druga faza racionalizacije 

državne uprave neće pogoditi funkcionere, već samo obične radnike, jer, kako kažu u Ministarstvu 

državne uprave, funkcioneri će doći na tapet tek posle analize svih nivoa vlasti. 

 

To praktično znači da se na spisku 9.100 prekobrojnih koji će ostati bez posla do kraja 2015 neće 

naći niko od blizu 40.000 izabranih funkcionera i ljudi koji obavljaju niže odgovorne funkcije u 

javnom sektoru. A oni se samo množe... 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/570705/SAZNAJEMO-Otkaz-za--9000-radnika-i-NIJEDNOG-sefa


7 

 

 

- Broj funkcionera od početka godine uvećao se za 1.300 i sa tom titulom sada ih ima 27.811. Od 

2011. njihov broj se stalno uvećava - kažu za „Blic“ u Agenciji za borbu protiv korupcije. 

 

 Na ovaj broj treba dodati i oko 13.000 zaposlenih koji obavljaju niže rukovodeće funkcije u javnom 

sektoru, koji će takoĎe ostati zaštićeni. 

 

U 2015. broj funkcionera porastao za 1.300 

 

- Mi ćemo dobiti odgovor na pitanja koji su možda organizacioni oblici nepotrebni, da li u 

odreĎenim segmentima imamo višak ili manjak zaposlenih u državnoj upravi i, naravno, kroz tu 

sledeću fazu pokušaćemo da napravimo takvu vrstu optimizacije - kaže za „Blic“ Željko Ožegović, 

državni sekretar u Ministarstvu državne uprave. 

 

Ostaje nejasno kako je Ministarstvo pred otpuštanja uspelo da definiše pojam „običnog radnika”, 

dok je pojam funkcionera i dalje misterija. 

 

Zlatko Milić iz „Transparentnosti Srbija“ kaže da je sve to moralo da bude definisano pre nego što 

se u javnost izašlo sa brojem prekobrojnih. 

 

- Srbija ima prevelik broj ljudi na funkcijama. To je ogroman teret kojeg moramo da se rešimo. 

Najgore je što nije reč o profesionalcima, već o partijskim funkcionerima - kaže Milić. 

  

Šef se sam bori protiv požara 

U javnoj upravi postoje i ljudi koji su sami sebi šefovi. 

Najčešće se to odnosi na rukovodioce protivpožarne zaštite, 

koji u lokalnim javnim preduzećima nemaju nijednog 

potčinjenog. Tu su u nekim manjim sredinama i rukovodioci 

službi socijalne zaštite u lokalnoj administraciji, koji takoĎe 

nemaju svoje radnike. 
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/570957/MMF-promenio-prognoze-za-Srbiju 

PORAST JAVNOG DUGA, PROSEĈAN KURS OD 121 DINARA ZA EVRO 

MMF promenio prognoze za Srbiju 

G. Bulatović  

MMF, čiji je danas Bord direktora odobrio prvu reviziju aranžmana sa Srbijom, promenio je 

projekcije koje se odnose na Srbiju, saznaje "Blic". 

Fond tako očekuje da ćemo ovu godinu završiti sa nultim rastom BDP, umesto ranije prognoze da 

ćemo u 2015. imati pad privrednih aktivnosti od 0,5 odsto. 

 

Ono što brine je činjenica da Fond predviĎa da će Srbija u ovoj godini imati rast javnog duga od 

ĉak 77 odsto umesto ranije projektovanih 76,4 odsto BDP, dok će se u narednoj godini javni dug 

povećati na čak 78,8 odsto BDP. 

 

Očigledno je i da MMF ne računa da Srbija može pre 2017. da vrati plate u javnom sektoru i penzije 

na nivo iz oktobra prošle godine, obzirom da prema njihovim novim projekcijama Srbija pre 2018. 

ne može da smanji udeo izdataka za plate u javnom sektoru na planiran nivo od sedam odsto BDP, 

a penzija na ispod 11 odsto. 

 

MMF projektuje da ćemo u ovoj godini imati proseĉan kurs od 121 dinara za evro. 

 

Inače, prema pismu o namerama i memorandumu koje je Vlada uputila generalnoj direktorki MMF 

Kristini Lagard 11. juna ove godine, a koje je upravo objavio Fond, kaže se da Vlada očekuje da 

godinu završimo sainflacijom od četiri odsto, kao i da budţetski deficit u ovoj godini bude 3,5 

odsto bruto domaćeg proizvoda. 

  

Podsećamo, zakonom o budžetu bilo je predviĎeno da minus državne kase bude šest odsto svega što 

proizvedemo. 

  

Interesantno je da se u memorandumu koje je Vlada uputila MMF-u, a koji je potpisao premijer 

Vučić na više mesta ponavlja da Srbija nastavlja da sprovodi mere fiskalne konsolidacije i da se ni 

jednom rečju ne pominje vraćanje plata u javnom sektoru i penzija na stari nivo. 

 

Ono što se najavljuje jeste donošenje novog zakona o finansiranju lokalnih samouprava, a koji bi 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/570957/MMF-promenio-prognoze-za-Srbiju
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trebao da umanji transfere opštinama i gradovima u Srbiji. Ovaj zakon bio bi, prema najavama, 

donet krajem spetembra, a stupio bi na snagu 1. januara 2016, uz punu implementaciju od 2017. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Umesto-jubileja-stecaj.sr.html 

Уместо јубилеја – стечај 

Стогодишњем смедеревском „Желвозу” све је ближи катанац на капији кроз коју је у добра 

времена на посао стизало и по 1.100 радника 

Смедерево – Стечај је и званично закуцао на врата „Желвоза”, некадашњег српског гиганта у 
ремонту железничких возила и то у години када је ова фабрика требало да обележи век 
постојања. Уместо јубилеја и славља, раднике чекају радне књижице и отпремнине. 

Ову информацију „Политика” је добила од синдиката Слога и АСНС у „Желвозу”. 

– У фабрику је стигло решење владе о отпремнинама за све раднике, а то је практично стечај. 
Очекивали смо овакав епилог јер у последњих годину дана заступник капитала и директор није 
баш ништа учинио да се фабрика прода и да некако преживимо реструктурирање. Да је тако, 
потврђује и чињеница да се нисмо нашли на списку фирми које је држава одлучила да сачува, 
односно да сачека купце макар до октобра или на годину дана, каже Владан Коцић, лидер 
синдиката Слога у фабрици. 

Његов синдикални колега из АСНС, Горан Станић, тврди да је „Желвоз” од почетка године 
изгубио осам тендера ремонт вагона које је раније увек добијао. Верује, каже, да је до краја 
недеље за око 350 радника „ одзвонило” у фабрици, за шта осим државе окривљује и 
заступника капитала и директора. 

– Све што се дешава је у супротности са премијеровим обећањима које је дао у предизборној 
кампањи, када је из државне кесе исплатио око пет милиона евра за отпремнине за 500 
запослених. Тада је рекао да фирма за коју је дато толико новца мора да настави да ради. Ми 
ту шансу нисмо добили, а паре су бачене у бунар, сматра Станић. 

Милорад Стојковић, заступник капитала и директор „Желвоза” ни овај пут није одговорио на 
наш позив за коментар. Тако су многа питања остала без званичног одговора: коме и колико 
дугује фабрика, колика је њена вредност и да ли је тачно да се наново ради процена капитала, 
шта је било са четири фирме које су изразиле интересовање да купе „Желвоз”, шта се дешава 
са италијанском „Ћимолајом” која је потенцијални купац и уједно закупац највеће хале, а још 
не ради у њој...? 

Незванично, дуг „Желвоза” је око 1,6 милијарди динара. Само за плате бившим и садашњим 
радницима дугује се око 4,5 милиона евра. Није им уплаћен ни повезан стаж. Имовина 
фабрике пре годину дана процењена је на око 16 милиона евра. Синдикати наводе да ако се 
до стечаја фабрика не прода по тој цени, следи нова процена. Страхују, кажу, да ће тако једна 
од најстаријих смедеревских фабрика бити продата у бесцење, а купац ће бити растерећен 
радника који стечајем одлазе из фабрике. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Umesto-jubileja-stecaj.sr.html
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– Приче да ће нови газда при запошљавању дати предност бившим радницима су бајке, а све 
ово је највероватније за некога намештено, претпостављам за Италијане, сматра Коцић. 

Истина, италијанска „Ћимолаја” још увек је заинтересована за куповину „Желвоза”, на чему 
се базира њихов инвестициони план, али од Агенције за приватизацију та фирма није добила 
никакав одговор, кажу за „Политику” у „Aliquo group”, посредничкој фирми. 

Упитани за „желвозову” халу коју је „Ћимолаја” закупила 8. децембра прошле године, тврде 
да је та компанија ушла у халу где изводи радове на санацији, те да се почетак једног дела 
производње очекује током јула. О цени закупа, кажу, нису овлашћени да говоре. 

Инвестициони план „Ћимолај” је подељен у више фаза кроз период улагања од пет година, на 
крају кога је предвиђено запошљавање максимално 400 до 450 људи, а до краја ове године од 
50 до 100 радника, наводе у „Aliquo group”. 

Тренутно у „Желвозу” ради свега тридесетак радника, кажу синдикалци, и то углавном из 
кадровске службе која пише решења о престанку радног односа за запослене. Производња, 
тврде они, већ неко време не постоји. Пре пропале приватизације ова фабрика имала је око 
1.100 радника, од којих је на крају остало око 350. Након раскида купопродајног уговора са 
румунским конзорцијумом „Ремар Грампет” 2011. године донета је одлука о реструктурирању, 
именован је заступник капитала до окончања поступка. Желвоз је у већинском власништву 
државе, а стечај ће званично бити покренут од 1. јула, сазнаје „Политика”. 

Нови протести 
Бивши радници „Желвоза”, који су претходних дана у неколико наврата протестовали због 
неисплаћених плата и доприноса, за данас су најавили блокаду Прве липске рампе, важне 
друмско-железничке петље која спаја овај крај са Војводином. Њима фирма дугује тридесетак 
плата и три године радног стажа. Исплата им је обећана у 24 рате још када су прошле године 
узели отпремнине да би напустили фабрику. Њима следује 200 евра по години стажа, али 
сваком раднику фирма дугује и по више стотина хиљада динара за плате. 

Оливера Милошевић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zakon_o_platama_od_septembra_u_skupstini.4.html?news_id=303915 

Zakon o platama od septembra u Skupštini 
AUTOR: Z. R. 

Kragujevac - Državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ivan Bošnjak 

najavio je da bi zakon o platama u javnom sektoru trebalo da uĎe u skupštinsku proceduru u 

septembru, dok se njegova puna primena očekuje sa novim budžetom. 
 

On je za Televiziju Kragujevac rekao da će zakon primeniti princip „jednaka plata za rad jednake 
vrednosti". To će se postići popisom svih radnih mesta u javnom sektoru, njihovim vrednovanjem, 
nakon čega se izjednačavaju zarade na radnim mestima iste vrednosti. Ministarstvo državne uprave 
i lokalne samouprave pripremilo je radnu verziju zakona o platama i drugim primanjima zaposlenih 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/zakon_o_platama_od_septembra_u_skupstini.4.html?news_id=303915


11 

 

u javnom sektoru, bez javnih preduzeća, koju trenutno razmatra posebna grupa sastavljena od 
predstavnika drugih resornih ministarstava i organa državne uprave. 

 

 


