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Ђуричин: Србија мора да се престроји у ходу 
Извор: Танјуг 
 
Селектор Копаоник бизнис форума Драган Ђуричин поручио је да је криза у Србији 
структурна, што значи да се не може отклонити ад хок мерама, већ само систематичним 
приступом.  
Ђуричин је, у закључима овогодишњег 23. по реду Копаоник бизнис форума, навео да смо у 
веома волатилном окружењу и под притиском технолошке револуције. 
"Србија нема времена да пролази кроз фазе развоја које су друге земље биле изложене, већ 
мора да се престроји у ходу, да оствари конвергенцију са Европом којој тежи", рекао је Ђуричин 
додајући да је, како би се то остварило, неопходно пре свега да дођу страни предузетници, који 
су спремни да ризикују и који су се доказали. 
Коначно, додао је, потребно је да дођу људи који се баве аналитиком, да се не би десило да 
живимо у систему у којем државни службеници спроводе апсурдне одлуке, а економисти 
покушавају да објашњавају апсурде. 
"То је идеја с којом се и окупљамо, да нове идеје добију снагу. Последњих година смо 
направили велики помак привлачећи кредибилне људе. Настављамо да афирмишемо 
економију, иако смо често свесни да је економија играчка у рукама политичара", рекао је 
Ђуричин који је и професор Економског факултета у Београду. 
Према његовим речима, идеје форума су сврстане систематично и научно у зборнику радова. 
"Ми се трудимо да кроз све ове наше активности афирмишемо принципе науке. У зборнику се 
налази девет државних технократа. Од 13 аутора у овом зборнику 12 су чланова председништва 
Савеза економиста Србије. То је траг у снегу наше активности и тога ћемо се сећати једног 
дана", рекао је Ђуричин и навео да је своју каријеру увек правио тако што се стидео свог 
незнања.  
Ово остављамо онима који доносе одлуке да се стиде свог незнања и да се подсете да у Србији 
постоје ресурси, поручио је Ђуричин и закључио:  
"Ми смо формулисали структуру нашег форума у том смислу и направићемо за неколико дана 
Копаоник консензус. Даћемо то одговорним органима и надам се да ћемо идуће године бити 
још ближе добрим решењима. Време је нова монета у ери у којој живимо. А ако не идемо у 
корак с временом, довешћемо наше бизнисе и државу у ризик опстанка", каже Ђуричин.  
 
 

 
 
Јавна предузећа завадила учеснике Бизнис форума 
Аутор:Аница Телесковић  
 
Након што су се јавна предузећа нашла на тапету Фискалног савета, Павле Петровић нашао се 
на тапету надлежних министара 
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Копаоник – Да ли се и колико одмакло у реформама јавних предузећа, било је главно питање 
око кога су се јуче, другог дана Копаоник бизнис форума, ломила копља. Оцене су биле 
дијаметралне. За разлику од министара и директора јавних предузећа, који су тврдили да се 
слика у овим фирмама драстично променила, Павле Петровић, председник Фискалног савета, 
констатовао је да су реформе „једва почеле”. 
Највише критика било је на рачун ЕПС-а, чије пословање, према његовој оцени, може да уруши 
јавне финансије. 
– Реформски кораци у ЕПС-у у 2015. години били су минимални. Предузете мере ни изблиза 
нису довољне за суштинско унапређење пословања – казао је Петровић и подсетио да је укупан 
дуг ове компаније око милијарду евра. 
Додао је и то да су реформе у „Железницама” кренуле па застале, док у „Србијагасу” нису ни 
почеле. Након што су се јавна предузећа нашла на тапету Фискалног савета, Павле Петровић, 
председник ове институције, нашао се на тапету надлежних министара. 
Прва је реаговала министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана 
Михајловић која се није сложила са оценом Фискалног савета да су реформе у „Железници” 
стале. 
– Питање рационализације радне снаге договорено је са синдикатима и пословодством. 
Систематизације, које су усвојене крајем фебруара, направљене су према стварној потреби 
инфраструктуре и радне снаге. Процењено је да у наредних пет година број запослених треба 
смањити за 6.000. Само у првој години предвиђено је смањење за око 2.000 људи. То је процес 
који неумитно тече и не може да буде заустављен – рекла је Михајловићева. 
У извештају Фискалног савета констатује се и да су „колебање и отпори синдиката одложили 
почетак планираног смањења броја запослених за 2.700 у овој години”. Министарка 
Михајловић се осврнула и на ту критику и стала у одбрану синдикалаца „Железнице”. Како је 
истакла, са њима је договорен и износ отпремнине, и додала да за разлику од неких других 
предузећа чији су синдикати тражили и више од 800 милиона евра за отпремнине, 
железничари нису имали такве прохтеве. Преостало је једино да се износ отпремнине усагласи 
са другим јавним предузећима, додала је она. 
Замерку Фискалном савету из публике је упутио и министар финансија Душан Вујовић. Како је 
рекао, информације на којима чланови ове институције заснивају своје анализе нису најновије. 
Фискални савет у извештају није узео у обзир да је усвојен нови план за решење „Србијагаса”, 
као и да су систематизације у „Железницама” завршене. 
Потпуно неочекивано, у одбрану Павла Петровића стала је министарка Михајловић. 
– И ми треба да будемо проактивни. Ми смо прошле године, када је објављен извештај о 
инфраструктурним пројектима, истог тренутка Фискалном савету послали извештај и 
доставили информације – рекла је Михајловићева свом колеги и посаветовала га да то и сам 
учини. 
Подсећања ради, Фискални савет је у фебруару прошле године објавио анализу у којој је 
упозорио да је од укупно одобрених пет милијарди евра кредита, Србија у том тренутку повукла 
свега 1,3 милијарде. 
Петровић се сагласио са министарком Михајловић и додао да је тачно да Савет има проблема 
да дође до информација. 
–  Све што смо чули овде још су планови. Зуби ће тек да се ломе кад на ред дођу болне 
политичке одлуке – рекао је Петровић. 
Он је поставио и питање зашто влада не објави план реструктурирања „Србијагаса”, а нарочито 
план ЕПС-а који је усвојен још у јуну прошле године. 
Министарку Кори Удовички новинари су, готово у шали, питали како коментарише то да 
Фискални савет за њу има разумевања и истиче да су планови рационализације преамбициозно 
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постављени. „Како то да само Вас нису критиковали”, питали смо. „Можда зато што смо ми 
више комуницирали са њима” – одговорила је Удовички. 
---------------------------------------------------------------- 
Сертић: Нема више заштићених 
„Нема више заштите ни за једно предузеће од 31. маја”, био је изричит министар привреде 
Жељко Сертић. Како је рекао, стално добија захтеве из неких предузећа да држава са ММФ-ом 
преговара додатно продужење рокова. 
– Немам намеру да седим и са било ким тражим било какво продужење рока – подвукао је 
Сертић. 
Затечено стање изискивало је да држава каже „доста”, јер је само од 2008. до 2013. више од 500 
милиона евра живих пара дато предузећима у реструктурирању без иједног резултата. 
Министар привреде искористио је прилику да нека јавна предузећа и похвали, па је истакао да 
су ЕПС и „Телеком” 2015. завршили у текућем плусу, за разлику од 2014. када су остварили 
губитке. 
---------------------------------------------------------------- 
Цензурисано питање „Политике” 
Од прошле године организатори Форума увели су ново правило постављања питања 
учесницима панела. Тако они који седе у публици питања сада шаљу СМС-ом који се плаћа 
9,60 динара. „Политика” је питала да ли ће у складу са планом реорганизације „Србијагаса” 
бити измењен општи колективни уговор по коме радници имају велике привилегије, попут 
јубиларних награда или чак решавања стамбеног питања. 
Интересовало нас је, да ли је у складу да планом штедње то што је на овом форуму, где се 
котизација плаћа, највише појединачних учесника дошло управо из јавних предузећа. 
Организатори овог догађаја као да су питања новинара игнорисали. 
Ускоро је, међутим, стигао доказ да су наше поруке ипак нашле пут до учесника панела. По 
завршетку панела генерални директор „Србијагаса” Душан Бајатовић самоиницијативно је 
рекао: 
 – Видим да је једно од питања на панелу било везано и за општи колективни уговор и 
привилегије које имају радници „Србијагаса”. Могу да кажем да ће ускоро бити потписан кови 
колективни уговор и да ће те привилегије бити смањене. 
Такође, занимљива је и чињеница да су нека јавна предузећа спонзори Форума. Лого ЕПС-а, 
али и „Србијашуме” налази се на банеру међу спонзорима, уз представнике приватног сектора. 
---------------------------------------------------------------- 
Удовички: Избори неће одложити отпуштања 
Министарка Кори Удовички описала је као неодговорне изјаве појединих стручњака по којима 
је у јавном сектору вишак око 100.000 људи. Са ММФ-ом је договорено да се до краја 2017. 
године број запослених смањи за 75.000. 
– Чули смо од Фискалног савета да су ти планови преамбициозни. У јавном сектору је већи 
проблем структура, него број запослених. Приликом рационализације јавног сектора потребна 
је прецизност и хируршка пажња. Ништа се не може решити секиром и преко ноћи. ММФ је 
свестан да је отпуштање ових 14.000 нешто што се ради први пут у Србији и у том смислу су нам 
допуштена извесна закашњења – рекла је Удовички. 
– На томе се већ ради. Свакодневно добијамо захтеве за отпремнине. Не могу да вам кажем 
прецизне податке, али је више него што смо очекивали. Избори неће одложити тај процес – 
рекла је Удовички. 
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Удовичић: Стопа незапослености младих 47 одсто 
Извор:Танјуг 
 
КОПАОНИК – Стопа незапослености младих од 15 до 24 године је 47 одсто, рекао је данас 
министар омладине и спорта Вања Удовичић и позвао привреднике да дају шансу младима за 
праксу, а потом и за запослење. 
Приватници кажу да су очекивања младих после завршеног факултета огромна, а не могу сви 
да буду директори, менаџери са великим платама, а с друге стране немају адекватна знања за 
посао за који аплицирају, рекао је Удовичић на пленарној седници Копаоник бизнис форуму 
Према његовим речима, дошло се до податка да млади нису много спремни да прихватају 
сугестије и нова знања. 
Ти закључуци су добијени након разговора са представницима најуспешнијих компанија у 
Србији о узроцима слабог запошљавања младих, објаснио је министар. 
„У сарадњи са цивилним сектором израђен је Национални програм за запошљавање младих до 
2020, а циљ је да се покрену институције, компаније, организације, да се дају смернице како 
деловати да би се незапосленост младих смањила”, рекао је он. 
Удовичић је казао да је неопходно да се поправи систем, али и систем вредности код младих, 
наводећи да је била ситуација када су деца чекала да узму аутограм од навијача, а не од 
спортиста. 
„Када причамо о решењима, мислим да не можемо доћи до резултата ако нисмо уједињени, пре 
свега као влада, са невладиним и приватним сектором”, рекао је Удовичцих. 
Министар је позвао привреднике да дају шансу младима. 
„Позивам све вас да дате прилику младима да приме знање”, рекао је Удовичић и додао да се 
мора побољшати пракса јер само поједине средње школе и факултети имају закључене уговоре 
о пракси. 
Дешавало се, рекао је Удовичић, да млади са државних факулетата нису знали основне ствари, 
ни рачуноводство ни финансије у пракси, већ само теорестки. 
Он је навео и да би требало прилагодити образовни систем тржишту.  
 
Сертић: Ускоро јавни позив за Галенику 
Извор:Бета 
 
Министар привреде Жељко Сертић изјавио је да ће ових дана бити расписан јавни позив за 
Галенику и да заинтересоване компаније преговарају са приватизационим саветником. 
Он је за Вечерње новости рекао да је важно да тај процес буде јаван и транспарентан и да верује 
да Галеника може бити продата. 
„Галеника има озбиљно тржиште и наш задатак је да јој помогнемо да настави производњу”, 
истакао је Сертић. 
Према његовим речима, то ће се урадити и са ФАП-ом и Петрохемијом, јер те компаније у 
неком периоду могу да раде, а имају проблеме из прошлости. 
Министар привреде је рекао да су фирме у Србији научиле да дођу испред Владе и траже паре. 
„Владе су увек попуштале и ту је проблем. Ми смо рекли да не може више тако. Да ли ће то 
коштати неког гласа, није битно. Наша одговорност је да прекинемо са таквом економијом”, 
навео је Сертић.  
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За Јумко 2015. најбоља у последњих 20 година  
Аутор: В. Ристић 
 
Врање - Компанија Јумко је прошле године остварила нето добит од 8,7 милиона динара, а 
приходи од продаје роба и услуга двоструко су већи у односу на 2014. и износе више од 1,2 
милијарде динара, док је остварен пословни добитак у нешто већем износу од 140 милиона 
динара, показали су званични резултати пословања ове компаније из Врања. 
У претходној пословној години, исплата зарада је за разлику од ранијег периода, у складу са 
реалним могућностима које се тичу висине примања, текла без икаквог проблема и свих 12 
месечних зарада исплаћено је на време и без иједног дана кашњења, што раније био случај. 
Јумко запошљава у овом тренутку 1.332 радника. Овакви пословни резултати остварени су 
реализацијом више извозних послова за стране војске, али и повећаним обимом производње 
конца, као и тендерским пословима за више јавних предузећа у Србији који су добијени у 
тржишној конкуренцији.  
У саопштењу достављеном медијима, које је потписао председник Надзорног одбора Јумка 
Бранислав Поповић, наводи се и податак да су смањени дугови компаније за 900 милиона 
динара, те да су започети преговори са правним заступницима повериоца како би се пронашла 
решења за старе дугове. 
- Ниједно предузеће у процесу реструктурирања као и она привремено заштићена од повериоца 
не могу се похвалити оваквим, а ни приближним резултатима пословања у 2015. години - 
наводи у Јумку. 
Компанија Јумко је на основу конверзије дугова у већинском власништву државе, а налази се 
на листи предузећа заштићених од потраживања повериоца, као и у групи оних компанија које 
би требало да добију стратешког партнера закључно са 31. мајом ове године. У Јумку се за сада 
не изјашњавају постоји ли потенцијални купац, осим што се помиње изнајмљивање под закуп 
неколико хиљада квадратних метара производних хала партнеру из Турске.  
 
 
 

 
 
Арапи враћају чувене коњичке трке на Зобнатицу 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
– Арапи планирају велика улагања у пољопривредно предузеће „Зобнатица” код Бачке Тополе 
– најавио је извршни директор „Зобнатице” Суваиди ал Саед, додајући да ће уз примену 
савремене технологије велики број хектара земљишта бити покривен пласте- 
ницима и стакленицима. – Ове године настављамо да улажемо, с новом технологијом, јер 
желимо да будемо оперативни током целе године. Желимо да изградимо пластенике и 
стакленике, али није лако покрити хектаре и хектаре земљишта. Желимо да инве- 
стирамо и у системе за наводњавање. Овде се земљиште обрађује на традиционалан начин и 
„Зобнатица” жели да подигне квалитет. Уз то, „Зобнатица” је позната и по ергели и добрим 
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коњима, па ове године планирамо да наставимо традицију коњских трка и тако привучемо 
туристе. 
Најава нових улагања у пољопривредно предузеће „Зобнатица” могла би значити њен велики 
повратак међу успешне пољопривредне комбинате у Војводини и Србији. Јер, то добро 
располаже с 242,5 хектара земљишта, од чега је грађевинско 113,7 хектара, пољопривредно 
105,1, а шума 27,3 хектара, али се бави и узгојем и продајом свиња и оваца. Уз то, има ергелу, 
коње, хотел... У прошлом времену тај пољопривредни комбинат надомак Бачке Тополе 
преживео је неколико лоших приватизација, које су иза себе остављале пустош и смањивале 
његову вредност. За разлику од других пољопривредних комбината, „Зобнатица“ је продата на 
аукцији. Прва аукција убрзо је поништена, и то још 2008. године. Исте године, након што је 
Агенција за приватизацију променила услове аукцијске продаје, поново је продата фирми ДОО 
„Њу компани” из Новог Београда. Због сумњиве приватизације и начина на који је тај 
комбинат продат, њиме се бавио и Савет за борбу против корупције и уврстио га међу оне 
чувене 24 спорне приватизације. Полиција је добила задатак да испита приватизацију, али 
резултат истраге никада није саопштен. 
Онда је „Зобнатицу” 2014. године преузело друштво „Yуго Елите Агро” д. о. о. са седиштем 
регистрованим у Београду. То домаће друштво поднело је 18. јула 2014. захтев Комисији за 
заштиту конкуренције да му одобри концентрацију на тржишту која настаје стицањем 
непосредне контроле над привредним друштвом „Зобнатица”, која му је и одобрена. У 
образложењу Комисије за заштиту конкуренције наведено је да је реч о новоформираном 
привредном друштву, које је регистровано 2014. године за делатност гајења жита, легуминоза и 
уљарица. 
Привредно друштво „Yуго Елите Агро” је у стопостотном власништву „Елите Агро” ЛЛЦ-а, 
привредног друштва које је основано у складу са законима Уједињених Арапских Емирата, и 
које је регистровано у Одељењу за економски развој у Абу Дабију. 
Комисија за заштиту конкуренције истиче је то предузеће као главне конкуренте у ратарској 
производњи у достављеном захтеву навело Индустрију меса „Матијевић”, „МК групу” и „Делта 
аграр”. 
На тржишту производње свиња, као највеће конкуренте према капацитету и годишњој 
производњи навели су такође Индустрију меса „Матијевић”, „Карнекс” и „Делта аграр”, а што 
се тиче производње оваца, нису располагали податком о томе ко је највећи произвођач у 
Србији, али то Комисији није ни било важно, с обзиром на то да та арапска компанија нема 
велики број оваца, као и да их користи само за сопствене потребе, односно за свој хотел. 
Шта је све обећала арапска компанија 
У образложењу Комисије за заштиту конкуренције наведено је да та арапска компанија 
планира инвестиције у инфраструктуру за наводњавање у циљу повећања обима и квалитета 
пољопривредних производа на „Зобнатици”. Такође, обећали су да ће пољопривредном сектору 
Србије представити технички ноу-хау и уз подршку квалификованог техничког особља 
имплеменирати нове врсте усева или узгоја за постизање већег приноса. Планира и да 
представи и користи биолошка ђубрива у циљу промовисања здравих пољопривредних 
производа у Србији, а планира и увођење нове сорте биља и поврћа као и напреднији модел 
складиштења производа и начина транспорта. Осим наведеног, компанија планира 
проширење и унапређење избора за потрошаче – биће омогућени квалитетнији производи и 
паковања производа. 
 
 
 
 
 

7 

 



Слога: Бизнис форум као вашар богатих 
Извор:ФоНет 
 
Копаоник бизнис форум подсећа на српски вашар за богате, на којем осим "ића, пића и 
гламура", велике корпорације настављају да врше притисак за додатним кредитима уз државни 
гарант, а које би враћало сиромашно и презедужено становништво кроз додатна задужења код 
ММФ, саопштили су Удружени синдикати Србије Слога.Слога је ценила "да такозвани српски 
бизнисмени кроз причу о светској кризи, на Форуму све више инсистирају на појачаном темпу 
фискалне консолидације, на већим отпуштањем радника у јавном сектору, гашењу предузећа у 
реструктуирању, а на основу споразума које је Србија закључила са ММФ. 
Ово ће се убрзо и видети по закључцима који ће као и сваке године бити сумирани у документу 
"Копаоник консензус", наводи Слога.Сматрамо да се решења убудуће морају тражити у 
подстицајима и улагањима у домаћа мала и средња предузећа, јачању капацитета породичног 
бизниса у пољопривреди и сточарству, као и коришћењу свих домаћих потенцијала у 
целокупном систему потрошње које користи држава и њени апарати,оценила је Слога. 
Тај синдикат наглашава да држава више не сме да финансира велике корпорације и предузећа 
са сумњивим власништвом, будући да јавност у Србији никада нема праву информацију о 
њиховим пословањима, плаћању пореза и укупној задужености код државе, за разлику од 
државних фирми и предузећа који се једини окривљују за раст јавног дуга. 
 
 

 
 
 
АСНС неће подржати ниједну политичку партију  
Извор:Танјуг 
  
Асоцијација слободних и независних синдиката саопштила је данас да на предстојећим 
парламентарним изборима неће подржати ниједну политичку партију нити коалицију. 
Из АСНС-а су истакли да су одбили понуду ЛДП-а да његови представници буду на изборној 
листи коалиције ЛДП, СДС и Лигасоцијалдемократа Војводине додајући да АСНС није ни 
''жути'', ни ''Чедин'' нити било чији синдикат. 
''АСНС је био и остаје само раднички и истрајаће на бескомпромисној борби да заштити радна 
места, да се радницима плати оно што су зарадили, да се поштује рад и радник, као и сви 
градјани ове земље, а наши чланови ће, по својој вољи и савести, знати да вреднују и одаберу'', 
наведено је у саопштењу. 
Из тог синдиката су истакли да је после ''политичког ријалитија, који се десио на заједничком 
састанку опозиционих партија и невладиног сектора, постало потпуно јасно да свакодневни 
проблеми, тежак живот, понижавајући положај радника, отпуштања, општа апатија и 
бесперспективност живота и радника и градјана нису тема у односу на изборну комбинаторику 
и жељу за конфорним ухлебљењем у српском парламенту''. 
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Сертић: И "Галенику" можемо да продамо  
Аутор:С. БУЛАТОВИЋ  
 
Министар привредЕ Жељко Сертић, говори за "Новости", о расплету реструктурирања и години 
предузетништва. Јавни позив за фабрику лекова ових дана 
СВАКО од 17 стратешких предузећа које буде имало законску могућност да ради, радиће и 
после 31. маја ове године. За оне којима суд одобри унапред припремљени план 
реорганизације, попут "Икарбуса", суд ће контролисати и да ли се тај план поштује. Ако се 
покаже да не могу да испуњавају обавезе, ићи ће у стечај. Ми закон и заштиту од принудне 
наплате нећемо продужавати. 
Ово за "Новости" каже министар привреде Жељко Сертић. Када је реч о случајевим попут 
"Ресавице" и "Бора", где би гашење фирме оставило у беди читаве области, држава ће наредних 
година ојачати социјалну политику. 
- Не можемо да успоставимо стопроцентне економске принципе свуда. Морамо да покажемо 
социјалну одговорност. Слажем се са тим да нама фирме не смеју да буду социјалне установе и 
радимо на томе. Пробаћемо да кроз буџет повећамо социјална давања за таква подручја, али не 
да компанија буде та која даје помоћ. 
Када ће бити расписан јавни позив за "Галенику"? 
- Очекујемо ових дана. Имамо компаније које преговарају са приватизационим саветником. 
Важан нам је транспарентан и јаван процес. Верујем да можемо и "Галенику" да продамо. Део 
дугова из комерцијалног пословања руководство је успело да смањи. "Галеника" има озбиљно 
тржиште и наш задатак је да јој помогнемо да настави производњу. То ћемо учинити и са ФАП-
ом, "Петрохемијом". То су компаније које у неким периодима могу да раде. Проблем је из 
прошлости. Није морало толико предузећа да буде заштићено. Наше фирме су научиле да дођу 
испред Владе и кажу - дајте нам паре. 
И Влада попусти. Можда зато и долазе? 
- Владе су увек попуштале и ту је проблем. Ми смо рекли да не може више тако. Да ли ће то 
коштати неког гласа, није битно. Наша одговорност је да прекинемо са таквом економијом. 
Како ћете обезбедити избор директора на конкурсу?  
- Ти директори су били изабрани по претходном закону. Не можете некоме да прекинете 
мандат. Ми нећемо расписивати конкурс за сва предузећа. Онима који су изабрани 2012. 
истиче мандат 2016. или 2017. и тада иду по новом закону. Сва предузећа која немају 
директора, иду на конкурс. Рок од годину дана важи за све в. д. директора. Држава расписује 
конкурсе, то није ствар избора предузећа. 
У Години смо предузетништва. Какве резултате очекујете?  
- Важно је и колико ће нових предузећа и нових запослених бити, али постоји још један аспект 
Године предузетништва који је за мене важан - хоћемо ли успети да покренемо друштво у 
једном другом правцу. Дефинисали смо отвореност државе. Постоји један отворени програм. 
Зовем све да буду учесници у овом програму, важна нам је контролна функција. Начин да се то 
избалансира, да то не буде репресија, јесте самоконтрола. На сајту постоји и апликација у којој 
ће за сваки пројекат, за сваки динар бити уписан назив фирме, ПИБ, средства која су додељена 
и реализација. Свих 16 милијарди динара треба да буду фокусирани на развојне пројекте. Ако 
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не иду у правцу какав желимо, ако нема заинтересованости - ми ћемо лако то моћи да 
преименујемо.  
МЕЊАМО СТВАРИ 
ВИ сте из предузетничких вода прешли у државну службу. Где је лакше? 
- Када имате своју фирму, циљ је јасан. Овде су вам циљеви да допринесете општем добру. 
Веома је тешко радити јавни посао. Када сте предузетник, суочавате се са администрацијом. Са 
оним што данас покушавамо да променимо. Када дођете на ову позицију, а ја сам прошао три 
степеника, приватни посао, Привредну комору и сада сам део Владе, имам могућности да 
мењам ствари. И ми се озбиљно трудимо и веома сам поносан на резултате које смо направили.  
 
Купили "фабију" из џепа радника  
Аутор:М. Л. ЈАНКОВИЋ 
 
Синдикалци "Електропривреде" расипали новац намењен повређеним колегама. На прославу 
ТЕНТ позвани само "одабрани" руководиоци и директори. Заобишли забрану куповине 
аутомобила 
ДИРЕКТОР ЕПС смењен је на седници Владе пре само неколико дана због куповине два 
"аудија", а синдикалци из истог предузећа, изгледа, настављају његовим стопама. Како 
"Новости" сазнају, представници синдиката у термоелектрани "Никола Тесла" купили су нову 
"школу фабију" од 14.000 евра за потребе "синдикалних активности" од новца који је њихова 
организација добила за рехабилитацију чланова! 
Иста средства коришћена су и за вечерњу прославу дана ТЕНТ у Обреновцу, на којој је смело да 
присуствује само 12 одсто чланова и 10 директора ЕПС. 
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је на форуму на Копаонику да је куповина два 
"аудија" кап која је прелила чашу за смену директора "Електропривреде" Србије Александра 
Обрадовића. Забрану куповине нових аутомобила у јавним предузећима синдикални лидери су 
формално заобишли, али свој возни парк заправо "пуне" од новца ЕПС, који је намењен за 
рекреацију и рехабилитацију запослених. Ова средства укупно износе годишње чак девет 
милиона евра! 
- Како не може да тражи директор да му се купи ауто из буџета ЕПС, директор синдиката у 
ТЕНТ се досетио да нову "шкоду фабију" од око 1,6 милиона динара пазари из касе синдиката - 
каже извор "Новости" из ЕПС. - Да је ауто купио од чланарина чланова, то би и могло да се 
разуме, али је неприхватљиво да се части од пара које добија за раднике који су повређени или 
за заједничке спортске активности. 
Из истог фонда финансирана је и прослава годишњице Термоелектране у Обреновцу, која је 
организована у једном од обреновачких ресторана. Ипак, иако је коришћен новац који треба да 
се додели радницима, на прославу су могли да дођу само одабрани који су добили позивнице! 
Међу 300 званица, било је свега 12 одсто чланова синдиката ТЕНТ. 
- Ранијих година су у самим просторијама за раднике организовали мини коктел, а сада је, са 
образложењем штедње и нових правила, то смањено на минимум - кажу синдикалци. - У 
замену за то, новац је искоришћен за приватну забаву. 
У синдикату ЕПС у среду нису одговарали на позиве "Новости". 
СВИ У ЈЕДНОМ КОМБИЈУ 
КАДА је објављено да је Влада сменила директора ЕПС због куповине новог "аудија", остали 
директори у "Електропривреди Србије" нису хтели да се "превише експонирају". Зато су на 
званичну прославу дана ТЕНТ дошли - сви у једном комбију! 
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Бозај: Отварамо фабрике у Србији, посао за 2.500 
Извор:Танјуг  
 
Београд -- Односи Турске и Србије су добри, нарочито на пољу економије, изјавио је амбасадор 
Турске у Београду Мехмет Кемал Бозај.  
Додао је да турски инвеститори виде Србију као добро место и конкурентно тржиште. 
"Имамо више инвеститора и на томе хоћу да захвалим српској Влади и премијеру 
(Александру) Вучићу. Инвеститори су охрабрени, нарочито након последњег бизнис форума 
који је одржан 28. и 29. децембра", рекао је Бозај у интервјуу за Н1.  
"Имамо велику инвестицију у Нишу, отворићемо фабрику у којој ће радити 2000 људи. 
Постоји још једна инвестиција - фабрика у Владичином Хану за 500 радника", рекао је он.  
Туризам, такође, спаја Турску и Србију, наводи амбасадор.  
"Као и чињеница да многи држављани Турске током целе године транзитно користе 
Коридор 11 у транзиту из земаља западне Европе ка својој домовини", подсећа Бозај.  
Према речима Бозаја, српски и турски политичари су "веома посвећени добрим односима" и 
дипломатије две земље одлично сарађују упркос различитим ставовима кад је реч о питању 
независности Косова.  
"Многе земље ЕУ, па и САД имају исти став као Турска по том питању, па са њима Србија 
има добре односе. Власти у Србији су веома прагматичне и орјентисане на преговоре са 
Приштином, као и на проналажење решења. Ми то подржавамо", рекао је турски амбасадор.  
Стога, додаје Бозај, било би нефер издвојити Турску као некога ко другачије размишља. 
 
 

 
 
 
Емисиона техника и везе:Штрајк упозорења 
Извор:Бета  
 
Репрезентативни синдикат јавног предузећа Емисиона техника и везе организоваће данас 
једночасовни штрајк упозорења са циљем да укаже на "све тежи положај" тог предузећа и 
запослених. 
Како је саопштио синдикат, радници захтевају увећање зарада, потписивање колективног 
уговора за то јавно предузеће, регулисање пословних односа са Радио телевизијом Србије. 
Штрајк ће бити одржан од 12.00 до 13.00 часова, обуставом рада запослених у целој Србији. 
Синдикат је најавио и да обустава рада може угрозити емитовање националних, регионалних и 
локалних емитера телевизијског и радијског програма на територији целе Србије. 

11 

 



То предузеће је основано у октобру 2009. издвајањем из РТС-а, а његова основна делатност су 
бежичне телекомуникације, а најважнији задатак је планирање, изградња и одржавање 
емисионе инфраструктуре у Србији помоћу које се тон и ТВ слика допремају од радио и ТВ 
станица до кућних радио и ТВ пријемника. 
 
 

 
 
 
Реструктурирање Србијагаса услов за отварање поглавља 15 
ИзворБета  
 
Државни секретар у Министарству рударства и енергетике Мирјана Филиповић рекла је да је 
реструктурирање Србијагаса услов за отварање поглавља 15 о енергетици у преговорима Србије 
за приступање Европској унији.  
Филиповић је на бизнис форуму на Копаонику рекла да је до сада доста урађено у 
реструктурирању Србијагаса и да је то јавно предузеће раздвојно по делатностима. 
"За тај део посла добили смо позитивне оцене ЕУ, али је остало да се уради финансијско 
реструктурирање Србијагаса", истакла је Мирјана Филиповић. 
Како је додала, стварање обавезних резерви енергената је такође један од услова ЕУ за 
отварање преговарачког поглавља о енергетици и Србија тај део обавеза испуњава. 
 

 

12 

 


	Јавна предузећа завадила учеснике Бизнис форума (стр.2)
	Удовичић: Стопа незапослености младих 47 одсто (стр.5)
	Сертић: Ускоро јавни позив за Галенику (стр.5)
	За Јумко 2015. најбоља у последњих 20 година (стр.6)
	Арапи враћају чувене коњичке трке на Зобнатицу (стр.6)
	Слога: Бизнис форум као вашар богатих (стр.8)
	АСНС неће подржати ниједну политичку партију (стр.8)
	Сертић: И "Галенику" можемо да продамо (стр.9)
	Купили "фабију" из џепа радника (стр.10)

	Бозај: Отварамо фабрике у Србији, посао за 2.500 (стр.11)
	Емисиона техника и везе:Штрајк упозорења (стр.11)
	Реструктурирање Србијагаса услов за отварање поглавља 15 (стр.12)
	ПРЕС КЛИПИНГ
	Ђуричин: Србија мора да се престроји у ходу
	Јавна предузећа завадила учеснике Бизнис форума
	Удовичић: Стопа незапослености младих 47 одсто
	Сертић: Ускоро јавни позив за Галенику
	За Јумко 2015. најбоља у последњих 20 година
	Арапи враћају чувене коњичке трке на Зобнатицу
	Слога: Бизнис форум као вашар богатих
	АСНС неће подржати ниједну политичку партију
	Сертић: И "Галенику" можемо да продамо
	Купили "фабију" из џепа радника

	Бозај: Отварамо фабрике у Србији, посао за 2.500
	Емисиона техника и везе:Штрајк упозорења
	Реструктурирање Србијагаса услов за отварање поглавља 15

