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Сертић: Јавни позив за прикупљање понуда за Железару  
Извор:Танјуг 
 
Јавни позив за прикупљање понуда за Железару Смедерево биће објављен за десетак дана, 
најавио је данас министар привреде Жељко Сертић. 
„За 10-так дана објавићемо јавни позив за прикупљање понуда, свака компанија ће моћи да се 
пријави под истим условима... Па ћемо видети да ли ће бити заинтересованих или ћемо остати 
на овим преговорима које данас имамо (са кинеским партнером)”, рекао је Сертић у 
Скупштини Србије, где је посланицима представио Предлог закона о стицању права својине на 
земљишту, објектима и водовима Железаре Смедерево. 
Сертић је напоменуо да је Железара Смедерево стуб развоја Србије и да је влада не може 
оставити без помоћи државе. 
Указао је и на огромну светску кризу по питању челика, да је највећа железара у Шпанији 
угашена, а да је највећа европска железара у Италији добила преко 500 милиона евра државне 
помоћи, те да је задатак актуелне власти да уради све што може да спасе српску челичану. 
„Наш политички задатак је да урадимо све што можемо да Железару спасемо”, поручио је 
Сертић, додајући да предложени закон, односно лекс специјалис, дефинише важан део. 
Сертић подсећа да никада до сада Железара није дефинисала своја имовинска права, да се 
данас не зна шта је њена имовина, а да је то потребно како би држава могла да разговара са 
кредибилним партнером. 
„Да би могли да будемо добар партнер ми морамо да знамо са чим располажемо” ,рекао је 
Сертић. 
Предложеним законом се, према његовим речима, дефинише земљиште, сви објекти, готово 
милион квадрата које Железара има на три локације... 
„Све то треба урадити у кратком периоду и ми смо се одлучили да на овакав начин 
дефинишемо у кратком периоду имовину Железаре, а онда ћемо да видимо шта ће да буде. Она 
ће бити власништво Железаре, односно државе , до момента када буде приватизована”, навео је 
Сертић.  
 
 

 
 
 
Сертић: Јавни позив за Железару за десетак дана  
Извор:Бета   
 
Позив за избор стратешког партнера за Железару Смедерево бити објављен за десетак дана 
БЕОГРАД - Министар привреде Жељко Сертић изјавио је данас да ће јавни позив за избор 
стратешког партнера за Железару Смедерево бити објављен за десетак дана.Он је у Скупштини 
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Србије образлажући Предлог закона о стицању права својине на земљишту, објектима и 
водовима Железаре Смедерево, рекао да ће свака компања моћи да се пријави и да ће се онда 
видети да ли има заинтересованих или ће се остати на садашњим преговорима. 
"Железара Смедерево је озбиљан стуб и потенцијал развоја и не можемо да је оставимо без 
помоћи државе", рекао је он и додао да је кључна ствар да се људи запосле. 
 
 
 

 
 
 
Данијел Берг: Србија има велики потенцијал за улагање 
Извор:РТС 
 
Србија, као највећа економија у региону, има огроман потенцијал за улагање посебно када је 
реч о пољопривреди, сектору услуга и производњи, рекао је за РТС председник ЕБРД за Србију 
Даниел Берг уочи другог Инвестиционог самита за Западни Балкан који се одржава у Лондону. 
Самит у Лондону је и политички и економски битан јер показује да земље могу међусобно да 
сарађују а такође и да економски наступају заједно као група. 
"Све земље Западног Балкана појединачно представљају мале економије. Међу њима Србија је 
највећа економија и има највећи потенцијал за улагање. Уколико се инвеститорима представи 
цео регион као заједничко место улагања онда то може да буде привлачно за њих", рекао је 
гостујући у Дневнику РТС председник ЕБРД за Србију Даниел Берг. 
Eвропска банка за обнову и развој је и до сада значајно улагала у Србију и, како каже Даниел 
Берг, желили би да улажу и више. 
"Пре свега желели би да улажемо више у приватни сектор, пољоривреду, сектор услуга али пре 
свега у производњу. Радимо и са владом пре свега на инвестицијама у инфраструктуру", рекао 
је Данијел Берг.  
Према његовим речима избори неће променити  намере ЕБРД и очекује да будућа влада брзо 
настави са реформама. 
Када је реч о самиту у Лондону Даниел Берг очекује да ће се тамо појавити и инвеститори који 
никада нису били у региону а који су спремни да улажу. 
Предсеник ЕБРД за Србију каже и да ће се Српска берза придружити "си линку" а то значи да 
ће се умрежити са другим берзама из региона. 
 
 

 
 
 
Како прегрмети месец са два минималца? 
Извор: Дневник  
 
Београд -- Запослени у Србији којима се исплаћује минимална зарада и ове године ће по сату 
зарађивати 121 динар и евентуална промена тешко да се може очекивати.  
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Наиме, Влада Србије је донела такву одлуку у септембру прошле године, иако су синдикати 
тражили да се минималац повећа и да сатница буде око 140 динара.  
Ових дана су Савез самосталних синдиката Србије и Уједињени грански синдикати 
„Независност“ упутили Социјално-економском савету иницијативу да се минимална цена рада 
повећа на 140 динара по радном сату да би минималац, уместо садашње око 21.000 динара, био 
24.360 динара.  
Представници синдиката су указали на то да минимална цена рада није промењена већ три 
године и да су разлози за повећање оправдани и конкретни. Наиме, Законом о раду 
предвиђено је да се минимална зарада мења у складу с променама неколико параметара те би, 
како су истакли, требало да се повећа око 15 одсто.  
Да ли ће до тога доћи видеће се, али је јасно да су и просечне плате, које су око 
40.000 динара, недовољне за све оно што једној породици треба током месеца.  
Наиме, крајем прошле године просечна потрошачка корпа била је тешка око 
67.000 динара, дакле требало је три минималне зараде за њено пуњење. 
Истовремено, вредност минималне потрошачке корпе била је око 35.000 динара, што 
практично значи да је с два минималца могуће прегрмети месец.  
Наравно, то је, чак и уз невероватну финансијску гимнастику, немогуће, јер је само за векну 
хлеба (500 грама) и литар млека месечно потребно више од 3.000 динара.  
По речима председника Свеза самосталних синдиката Војводине Горана Милића, 
минимална зарада је изузетно ниска и не задовољава ни минимум потреба. Он 
истиче да је неопходно повећати је, посебно што су испуњени сви законом прописани услови да 
до тога дође.  
“Услови за повећање минималне зараде постојали су и приликом утврђивања минималане 
зараде за ову годину, у септембру 2015, али је она остала иста”, каже Милић.  
“Наглашавам да тада нису поштиване одредбе Закона о раду, у којем је прецизирано како се 
мења минимална цена рада, и када, а то зависи од неколико параметара – 
егзистеницијалних и социјалних потреба радника и његове породице изражених кроз 
вредност минималне потрошачке корпе, кретања стопе запослености на тржишту рада, 
стопе раста БДП-а, кретања потошачких цена, продуктивности и просечне зараде у 
републици”, наводи он.  
Указује на то да приликом преговора о минималној цени рада преговарачи у СЕС-у нису 
постигли договор и да је она остала иста.  
“Тада су представници државе стали на страну послодаваца, а разлог видим у 
томе што је држави, као највећем послодавацу, прескупо да своје запослене 
плаћа више, а повећање минималне зараде угрозило би повећање плата и 
пензија за минималан проценат. Садашња минимална зарада покрива свега 30 
одсто просечне потрошачке корпе, а то говори само за себе јер је за оно што је 
у њој потребно три минималца. Због стања у привреди земље, јасно је да је 
веома тешко повећати зараде, па и минималну, али доносиоци одлука о висини 
минималне зараде морају да схвате да је она веома мала и недовољна”, каже 
Милић. 
 
 

Сада је, у односу на 2012. годину, минимална зарада виша, али свега шест динара по сату. 
Наиме, тада је сатница вредела 115 динара, а вредност радног сата запослених којима се сада 
исплаћује минимална зарада износи 121 динар. Онима који кући доносе ту зараду највише 
новца ове године – око 22.300 динара – биће исплаћено у марту и августу јер је тада највише 
радних сати – 186. Чак пет месеци (јануар, фебруар, април, јул и октобар), минимална зарада 
износи око 20.300 динара, пошто тада има 168 радних сати. 

 
 

4 

 



 
 
 
НОВИ САД: У четвртак штрајк просветара, новосадски ђаци без првог 
часа 
Аутор:Радио021 
 
НОВИ САД - Први час неће бити одржан у преподневној и послеподневној смени, одлуком 
синдиката. 
Наиме, представници четири репрезентативна синдиката просветних радника најавили су 
штрајк упозорења за 25. фебруар и поновили захтев да им се плате повећају за четири одсто у 
априлу, као и четири одсто у октобру. 
Како за 021 каже председник Уније синдиката просветних радника Војводине Звонимир Јовић, 
сви синдикати су усаглашени поводом штрајка и спремни да понове све на шта се Влада Србије 
обавезала. 
"Влада мора да испоштује споразум који је потписала. Дужна је да нам исплати помоћ у висини 
до једне просечне плате и новогодишњу награду, што се није догодило. Поред тога, Закон о 
платним разредима није донет на време, а варијанта закона која се сада спроводи није донела 
ни до каквог побољшања материјалног положаја просветних радника, на шта се Влада јасно 
обавезала", наводи Јовић. Након штрајка 25. фебруара биће разматрани наредни кораци. 
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