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Пословни амбијент значи профит 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Мање од трећине свега што се произведе у Србији дело је малих и средњих предузећа и 
предузетника. Они сваке године створе 30 одсто бруто домаћег производа и запошљавају две 
трећине радника у нефинансијским делатностима. Циљ Србије је да из тог сектора поникне 
половина српског БДП-а и да до 2020. године он упосли још 200.000 људи. Да би се то и 
остварило, Влада Србије је ову 2016. прогласила за Годину предузетништва. Она доноси 33 
програма кроз која ће бити уложено 16 милијарди динара, од чега ће 4,4 милијарде бити 
додељене бесповратно. 
По оцени министра привредеЖељка Сертића, постоји велико интересовање за Владин програм 
подршке предузетницима. Он поручје да план неће остатити мртво слово на папиру јер од њега 
зависи будућност Србије. Међутим, послодавци окупљени у Унији послодаваца Србије, без 
обзира на то што намеру државе сматрају добром и преко потребном за развој предузетништва, 
изражавају сумњу да ће оно што се најављује у Години предузетништва бити и остварено. 
– Из искуства знамо да смо често имали добре програме, добре намере, али нам је увек некако 
тешко да то реализујемо – објашњава председник УПС-а Небојша Атанацковић. – Послодавци 
би били задовољни да се бар део најављеног Владиног програма о предузетништву оствари јер 
би то значило да је ова година с правом добила назив Година предузетништва. Због услова 
привређивања, мали број људи у Србији се одлучује за предузетништво јер није толико важно 
колико ће држава одвојити новца, колико је важно направити добар и прави привредни 
амбијент. То је оно што нама недостаје. 
За добар и прави привредни амбијенте, по његовој оцени, привреду треба „ослободити”, не 
стављати јој намете које не може да поднесе с озбиром на потешкоће у којима је, а као пример 
наводи то што привреда плаћа комуналне услуге много више него грађани, што је, како каже, 
„апсолутно необјашњиво”. 
– Привредници су спремни да плате много већи порез на профит него што је 15 одсто, али је 
потребно да им се омогући да дођу до профита. Јер, порез на профит би могао бити и нула, али 
каква корист од тога ако до њега не можемо доћи због разних фискалних намета које локалне 
самоуправе најчешће намећу. Зато, уколико бисмо у овој Години предузетништва могли да 
реализујемо оно што је најављено, тек онда би се могло говорити да смо направили велики 
корак – смата Атанацковић. 
Светска банка пак верује да ће најављени подстицаји предузетничком духу у Србији помоћи да 
достигне ниво развијености земаља ЕУ. Шеф Канцеларије Светске банке у Београду Тони 
Верхеијен истиче да по анкети коју је спровела та финансијска организација, у Србији има 
спремности за предузетнштво, али да и даље постоји јаз између опште спремности и 
конкретног преузимања корака ка пословом осамостељењу. Указује на то да се 46 одсто грађана 
Србије изјаснило да мисли да постоје сви предуслови за започињање бизниса, као и да имају 
општу спремност да започну сопствени бизнис. 
– Грађани препознају да постоје средства, али и истрајност и посвећеност потреби да започну 
бизнис, али, на другој страни, када се постави питање ко се већ ангажује на осамостаљењу, јави 
се свега осам одсто њих – рекао је Верхеијен. – Такође, свега 28 одсто конкретно размишља о 
томе да крене у самостални бизнис. Тај јаз између 46 одсто оних који сматрају да постоје 
предуслови за кретање у бизнис и свега осам одсто оних који раде на осамостаљењу, треба 
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превазићи. Неопходно је да се подстакне предузетнички дух у Србији јер и даље 85 одсто 
грађана сматра да је предузетништво везано за ризике. 
На кога се угледати? 
За развој предузетништва веома је важно да грађани имају узоре успешног предузетника. 
Међутим, у анкети Светске банке спроведеној у Србији чак 88 осто испитаника навело је да као 
модел успешног предузетништва не види никог ко би за њих био кључан, а само шест одсто ту 
види локалне предузетнике. 
– Због тога је потребно да држава контролише многе елементе, попут недостатка приступа 
финансијама, бирократских препрека и корупције, питања које грађани често наводе као 
препреку за остамостаљење – указао је Верхеијен. 
 
Мали трошак – велики приход, или обрнуто 
Аутор:Д. Вујошевић  
 
То да је у Србији јако тешко постићи договор о крупним па и ситним стварима одавно је 
познато. Није боље прошао ни Национални програм за сузбијање сиве економије, који су 
направили Национална алијанса за локални економски развој НАЛЕД и Републички 
секретаријат за јавне политике а уз помоћ УСАИД-а: није добио прелазну оцену Фискалног 
савета. А један од важних детаља о којима сагласја нема су онлајн фискалне касе. Док део 
стручне јавности сматра да би то било надасве корисно и да би повећало наплату прихода у 
државној каси до 20 одсто годишње, други то доживљава као непотреба трошак. Пореска 
управа Србије није одредила датум за увођење тих каса, али није ни децидирано објавила да 
неће ићи у тај програм. 
Члан Фискалног савета Никола Алтипармаков имао је бројне примедбе на поменути програм, а 
једна се односила и на поменуте касе. Он мисли да би тај подухват коштао привреду и грађане 
више десетина милиона евра, а ефекти не би били велики. Приликом процене трошква за 
увођење онлајн каса узета је нереално ниска цена рачунара, који су саставни део касе, била је 
једна од замерки. 
Србија је пре две године била на корак од тога да уведе те касе, а зашто се то није догодило 
некадашњи директор ПУ Србије а данас порески саветник у нашој земљи Иван Симич каже: 
– Србија је била спремна за увођење онлајн каса и за то припремила и хардвер у Пореској 
управи – наводи Симич. – Против тога су и тада били Фискални савет, а посебно продавци и 
сервисери фискалних каса које су и сада у употреби. Та друга страна је чак писала петиције 
институцијама, тражећи да се то одгоди. Сматрам да је грешка што то није урађено јер би се 
порески приходи у Србији повећали 20 одсто, а у државну касу би се годишњемслило 200 
милиона евра више. 
Фискалне касе увеле су  Словенија и Хрватска, а однедавно и Аустрија. 
Симич наглашава да порезници лако могу пратити промет преко онлајн касе јер је повезана с 
ПУ. Чим се примети да неко од обвезника нема промета у време када је то уобичајено за такаву 
делатност, испектору је то знак упозорења. Порезник може проверити о чему се ради. Такође, 
инспектор који с лаптопом у руци стоји испед локала лако чита фискалну касу и региструје 
прекршаје. 
Трошкови које би обвезници имали не би били велики. Симич каже да би се кретали од 70 до 
100 евра по каси у највећем броју случајева. За рад такве касе потребан је најједноставнији 
рачунар, који уз додатке може радити као онлајн каса. Софтвер се може добити беаплатно и 
Пореска управа то може лако регулисати. Симич сматра да би те обавезе требало ослободити 
само паушалне пореске обвезнике. 
У Србији је сада у употреби 190.000 фискалних каса, а процене говоре да само 40 одсто 
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власника не издаје редовно рачуне. Онлајн би се лакше „упецали” и натерали да измирују 
обавезе. 
Борба против сиве зоне 
Увођење савремених каса значило би да порезници иду укорак са светом. Контроле пореских 
инспектора биле би лакше и за то би требало мање људи. Тако би се створио простор да се 
порезници више посвете борби против црне економије, која је много опаснија од сиве и наноси 
знатно већу штету јавним приходима. 
  
Препродаја наше златне жице 
 
Компанија „Фрипорт Мек Моран” продаје 55 одсто удела у богатом лежишту бакра „Чукару 
пеки” код Бора рударској компанији „Лундин мајнинг”.„’Фрипорт’ је постигао договор с 
рударском компанијом ‘Лундин мајнинг’ о купопродаји својих 55 посто удела лежишта ‘Чукару 
пеки’, али без обзира на договор постигнут између ’Фрипорта’ и ’Лундин мајнинга’, право прече 
куповине има партнерска канадска компанија ‘Резервоар минералс’, која сада има 45 посто 
удела”, наводи „Лундин мајнинг” на свом сајту. 
По изнетим подацима, „Резервор минералс” има рок до 3. маја да се изјасни да ли је 
заинтересован за куповину, а уколико не покаже заинтересованост, тада ће бити реализован 
договор између „Фрипорта” и „Лундин мајнинга‘, преноси веб-сајт istmedia.rs.По детаљима 
уговора „Фрипорта” и „Лундин мајнинга”, купопродајна цена износи 262,5 милиона долара. 
Медији су до сада извештавали о великим резервама бакра на том налазишту, али су 
инвеститори били уздржани у проценама вредности налазишта до израде студије 
изводљивости за отварање новог рудника.На локацији „Чукару пеки” откривено једно од 
највећих лежишта злата и бакра на свету. На дубини од 559 метара откривен је садржај од 50,3 
грама злата по тони руде. 
  
 
 

 
 
Утеривачи јуре рате и од грађана  
Аутор:С. МОРАВЧЕВИЋ 
 
Банке чекају дозволу Народне банке Србије да продају потраживања од становништва. Очекују 
да ће припреме за спровођење овог система бити готове до јула 
УКОЛИКО се ускладе сви прописи и НБС да зелено светло, до краја ове године, посебне фирме 
и фондови ће моћи од банака да откупљују не само кредите које не могу да наплате од 
предузећа, него и од грађана. Банкари очекују да ће све припреме бити готове најдаље до јула. 
До сада се код банкара нагомилало нешто више од пола милијарде евра дугова које 
становништво не може да врати. То је 11 одсто у односу на укупан дуг становништва који 
премашује 5,5 милијарди евра. 
До 2011. године банке су могле да продају своја потраживања од грађана специјализованим 
фирмама, али је наша централна банка одлучила да донесе Закон о заштити корисника 
финансијских услуга којим је ово право укинуто. Лане је поново покренуто питање продаје 
лоших кредита становништва и кренуло се у процедуру која обухвата измену и доношење 
нових прописа. 
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- Извршни одбор Народне банке Србије је у августу прошле године усвојио акциони план за 
спровођење Стратегије за решавање проблематичних кредита - наводе у НБС. - На овај начин је 
предвиђено, између осталог, да се спроведе анализа могућности и препрека за уступања 
потраживања грађана. Имајући у виду да је НБС у претходном периоду остварила значајан 
напредак у погледу заштите корисника финансијских услуга, и сматра да сваки ниво 
либерализације продаје проблематичних кредита становништва треба пажљиво да се 
анализира. Централна банка је реаговала узимајући у обзир најбољу међународну праксу, 
карактеристике домаћег тржишта, као и потенцијалне ризике. 
ПАПРЕНО Специјализоване фирме које су код нас до 2011. године откупљивале дугове 
грађана од банака, чекају као запете пушке да наплате дугове из тог периода. А, цена није мала. 
Један наш суграђанин је дуговао за дозвољени минус 46.000 динара, а утеривачи су тражили 
да плати 186.000! 
НБС разматра успостављање регулаторног оквира за институције којима би, поред банака, 
било дозвољено да откупљују ову врсту кредита. При томе, тежећи на тај начин да минимизира 
ризике и у одговарајућој мери омогући разуман степен подстицаја развоја тржишта 
проблематичних кредита. 
- Банке очекују да се донесе регулатива која ће нам омогућити да продамо и кредите које не 
можемо да наплатимо од грађана - каже Славко Царић, председник ИО Ерсте банке. - То раде 
све земље у свету, тако да и ми треба да се уклопимо. Банкама је неопходно да се растерете 
лоших зајмова, како би могле да пласирају новац добрим клијентима, под повољнијим 
условима. Засада продајемо зајмове које не враћају фирме, а цена коју постижемо зависи од 
обезбеђења позајмица, тржишта, позиције наше земље... 
Грађани су у Србији, за разлику од предузећа, и даље добре платише када су у питању обавезе 
према банкама. Кашњење за враћање кредита је око 11 одсто, за дозвољени минус 11,4 одсто, а 
за кредитне картице 17,7 одсто. Грађани највише дугују за стамбене кредите, и то око 3,5 
милијарди евра, а затим за готовинске зајмове око 2,4 милијарде евра. Највећи проблем у 
отплати имају клијенти који отплаћују стамбене позајмице у швајцарским францима због раста 
франка. 
- Банке код нас имају веома високе каматне стопе, нарочито за грађане, тако да су многи готово 
пали у дужничко ропство - сматра Млађен Ковачевић, економиста. - Наше становништво добро 
и успева да у великом проценту отплаћује обавезе, с обзиром на камате. Кредите не враћају 
углавном они који су остали без посла или им је смањења плата. Банке нису социјалне 
установе, али не треба да буду ни зеленаши, или још горе, да им се дозволи да кредите продају 
утеривачима. То значи да за неплаћену кредитну картицу, која има три пута већу камату него 
на Западу, могу да вам однесу све из куће.  
ПАД НА 18 ОДСТО 
Очекује се да се удео лоших кредита са 20 одсто у 2016. спусти на 18 одсто у следећој години. 
Србија је и даље у врху листе земаља са највећим уделом НПЛ-а. У Словенији је процена за ову 
годину да ће проблематични кредити бити 11 одсто, а у наредној 10 одсто. У суседној Хрватској 
је оцењено да ће ниво лоших кредита у овој години износити 17,5 одсто, а у 2017. 16,5 одсто. 
 
Програмере јури сваки газда  
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА 
 
Понуда профила на тржишту рада и тражња послодаваца никако да се ускладе. Најтраженија 
занимања ИТ стручњаци, дипломирани машински инжењери...  
НЕКОЛИКО десетина хиљада факултетских дипломаца пријави се тржишту рада, а многи од 
њих, уместо на радном месту, године проведу управо тамо - на бироу! Листе незапослених 

6 

 



умножавају исте, недефицитарне кадрове, а годинама се не чини ништа да би се понуда 
професија ускладила са потребама тржишта. Логика нашег образовног система није да образује 
кадрове који ће бити потребни тржишту, већ да се одељења и образовни профили формирају 
тако да наставници који су већ запослени у школама не остану без посла. 
Претходних година Националној служби за запошљавање није стигла ниједна или готово 
ниједна пријава за ветеринарског лаборанта, кинооператера, агроекономског техничара, 
повртара, пчелара, шумара, рудара, гравера, авио-лимара. Нико више не тражи ни некад веома 
популарне занатлије попут јорганџије, кишобранџије, абаџије, бижутера, бачвара, сновача, 
сарача или ћилимара. Проблем је, међутим, што у суфицитарна занимања спадају, рецимо, и 
архитектонски техничар, матурант гимназије, наставник разредне наставе, а школске клупе су 
пуне ђака који се школују за ове профиле. 
Најтраженија занимања у 2015. години, на основу података НСЗ, јесу високообразовни 
профили са највећим шансама за запошљавање на тржишту рада - ИТ стручњаци, 
дипломирани машински инжењери, инжењери електротехнике, економисти, правници, 
фармацеути и лекари опште медицине. Када су у питању профили нижег нивоа образовања, до 
радне књижице лакше долазе књиговође, рачуновође, електротехничари, техничари за 
компјутерско управљање, радници на обезбеђењу, медицинске сестре, кувари, возачи... Код 
њих је у највећем броју случајева првенствени услов за запошљавање одговарајуће радно 
искуство. 
- Постоје послови за које је веома тешко обезбедити кандидате када нам се обрати послодавац, 
не због тога што конкретних профила нема на евиденцији НСЗ, већ због неодговарајућих 
посебних знања и вештина кандидата или неприхватања понуде од стране незапослених - каже 
Тања Будимир, начелница Одељења за посредовање у запошљавању и планирању каријере. - 
Пракса показује да људи најчешће избегавају послове који су у вези са теренском 
комерцијалом, теже физичке послове из области грађевинарства, пољопривреде и рударства. 
То могу бити и они на којима постоји повећана опасност од повређивања, професионалних или 
других обољења или утичу на живот и здравље људи. 
НСЗ од 2009. године, када је званично престала да важи обавеза пријављивања сваког 
слободног радног места од стране послодаваца, не располаже подацима о укупној потражњи на 
тржишту рада.  
- Да бисмо говорили о могућностима запошљавања морају се узети у обзир минимум два 
основна параметра, потражња послодаваца и број особа конкретних профила - каже Будимир. - 
На пример, податак о томе да неколико година уназад бележимо велику потражњу за 
занимањем као што је продавац, не значи и велике шансе за запошљавање, пошто је њихов 
број на евиденцији НСЗ чак десет пута већи. Слична је ситуација и са дипломираним 
економистима, јер и поред чињенице да су исказане потребе послодаваца за овим занимањем 
највеће и да је број запослених са евиденције такође највећи, због великог броја особа са овим 
профилом, највише је и незапослених. 
Татјана Видаковић из "Ифостуда" каже за "Новости" да се за посао преко огласа на њиховом 
сајту у просеку јави 129 особа, што значи да један кандидат конкурише, у просеку, 11 пута. Врх 
листе најтраженијих занимања, по њима, држе комерцијалисти, продавци, административни 
радници, дипломирани машински инжењери... 
- Не може се тачно говорити о томе који дипломци одмах по стицању звања могу да рачунају на 
сигуран посао - каже Видаковић. - Међутим, то се може закључити према односу понуде 
послова од стране послодаваца и интересовања кандидата. Ако говоримо о дефицитарним 
занимањима, према нашој статистици, најлакше до радне књижице долазе ЈАВА и ПХП 
програмери, затим НЕТ, ИОС и "Андроид" девелопери. То су релативно млада занимања, а 
послодавци су у потрази за искусним стручњацима који познају рад у различитим 
технологијама и имају вишегодишње искуство, што је данас тешко наћи. Када су у питању 
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позиције ван ИТ сектора, ту машински и инжењери електротехнике, фризери, ауто-
механичари и кувари држе врх листе.  
НИКО НЕЋЕ НА ПРОЦЕНАТ 
РАД за плату на проценат, без фиксног дела, исплате након наплате производа и до неколико 
месеци после саме продаје, најнепожељнији су послови за раднике у Србији. Слично је и када је 
у питању тежак физички рад, рад под земљом (рудари), под водом или на великој висини 
(грађевински радници у изградњи мостова), послови који укључују излагање штетном зрачењу 
(радиолози), средствима која су отровна, канцерогена (рад у штампаријама, хемијској 
индустрији, производњи хемикалија). Избегавају се послови без радног времена, када 
запослени не зна колико времена ће да проведе на послу, без слободне суботе, недеље, 
празника... 
 
 
 

 
 
 
Једнаке плате за једнак рад тек од 2017. 
Аутор:Аница Телесковић  
 
Реформа система зарада у државним службама не односи се, на жалост, и на велики број јавних 
предузећа, оцењују стручњаци 
То што су посланици пре неколико дана усвојили Закон о систему зарада у јавном сектору, не 
значи да ће држава одмах почети једнако да плаћа једнак рад. Бар, не за сада. Примена овог 
прописа креће тек од 2017. године, али се на јавна предузећа не односи. Уз то законодавац је 
себи оставио луфта да појединачним прописима ближе уреди неке области у јавном сектору. 
Сасвим је уобичајено да се за системске законе предвиђа неки дужи период до почетка примене 
због припрема које је неопходно обавити, каже Милена Лазаревић из Центра за европске 
политике. 
Реч је обично о доношењу подзаконских аката, а у неким случајевима и о оснивању 
институција неопходних за спровођење закона. У овом случају, још доста посла је пред нама, 
оцењује Лазаревићева. Посебне законе треба ускладити, донети подзаконска акта, а нарочито 
каталог радних места. Нешто се, ипак, може променити још у току ове године. 
– Сви коефицијенти биће прерачунати према новој јединственој  основици. То ће се десити већ 
у 2016. години. У суштини то неће донети никакву промену у платама запослених широм јавног 
сектора, али ће већ само по себи унети већу транспарентност у систем јер ће плате лакше моћи 
да се упореде – каже Лазаревићева. 
Истовремено, почиње рад на законима којима ће се у оквирима овог системског закона уредити 
плате и радни односи у разним деловима јавног сектора, као што су просвета, здравство, 
култура, општине и градови. Рок за доношење ових закона је крај 2016. године. 
На питање, да ли постоји опасност да ће се након доношења посебних прописа за поједине 
области, поново увести компликован и неуједначен систем обрачуна зарада, наша саговорница 
одговара: 

8 

 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/�


– Таква могућност свакако постоји, нарочито уколико би након парламентарних избора из 
било којег разлога био напуштен смер реформе који је сада заузет. Будући да формално 
гледано новији 
закон може да дерогира претходни. То би било правно могуће, иако би било веома непожељно 
и верујем да би наишло и на неодобравање међународних актера који подржавају ову реформу. 
Дакле, у целини верујем да ће нови систем бити ипак далеко транспарентнији и једноставнији 
од постојећег хаоса – каже Лазаревићева. 
Једно од врло често постављаних питања је и зашто овај системски закон не важи за јавна 
предузећа. То што се ово питање упорно поставља показује колико је оно заправо битно 
јавности, каже наша саговорница. 
– Јако је лоше што нека врста реформе система зарада у јавним предузећима није пратила 
израду и доношење овог закона. Јавна предузећа нису обухваћена овим законом због разлика у 
неким основним принципима који подупиру рад јавне управе и јавних предузећа, али и 
чињенице да се различити ресори баве овим областима. Једним државна управа, а другим 
привреда. Наравно, слажем се да са давањем „повлашћеног” статуса јавним предузећима, у 
смислу изузимања из овог закона, мора паралелно да иде озбиљна реформа начина управљања 
тим фирмама. Да се далеко озбиљније ради на професионализацији менаџмента, како би се тај 
уступак заиста и оправдао – каже Лазаревићева и додаје да се и у многим европским земљама 
углавном не практикује укључивање јавних предузећа у системе плата јавне управе и државних 
службеника. 
 
Стечај не мора да значи и крах 
Аутор:Маријана Авакумовић  
 
Трстеничка „Прва петолетка” иако у стечају ради без проблема и запошљава нове раднике 
Иако је рок за завршетак приватизације 526 друштвених предузећа био крај 2015, продато је 
свега 44 предузећа, међу којима су „Алекса Шантић”, „Бачка” из Сивца, Рафинерија нафте 
Београд... Нажалост, већина није дочекала купце – 245 фирми завршило је у стечају. 
Стечај за предузеће не значи и аутоматски катанац на капију. Напротив. То може бити и нови 
почетак. С банкротом је већ друга ствар – фирма се гаси, а преостала имовина продаје. 
Пошто су код већине дугови премашили вредност капитала за разрешење агоније држава има 
две могућности. Једна је да их пошаље у банкротство, када се продаје сва имовина и гаси 
предузеће. Друга је реорганизација. Она траје годинама и у том року планом се утврђује 
динамика и начин намиривања повериоца, јер се стечајеви и покрећу када фирме или 
институције више не могу да наплате дуговања. 
Стечај сам по себи није поступак гашења предузећа нити смак света. Покретањем стечајног 
поступка предузеће се уводи у „заштићено” стање. Оно траје ограничено време (отвара са нов 
текући рачун који није блокиран, поступци извршења на имовни предузећа не могу да се 
спроводе...). Све са циљем да се, у том периоду, утврде стварни дугови и пословни потенцијали 
фирме. Када се установи да предузеће, над којим је покренут стечај, има пословни капацитет 
започиње се са израдом плана реорганизације. После усвајању плана предузеће излази из 
стечаја и наставља пословање. 
У неким случајевима реорганизација није изводљива. У тим случајевима се сагледава 
могућност приватизације из стечаја, односно продаје предузећа као целине или продаје 
његовог дела новом инвеститору. 
Без обзира на све то, код нас је уврежено мишљење да је стечај крај пословне каријере једног 
предузећа. Не без разлога. Драган Стевановић, државни секретар у Министарству привреде 
каже да је стечај био обесмишљен и годинама се кроз стечај ништа није радило. 
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– Стечајеви су код нас трајали по десет година. Један број стечајних управника је то користио 
за себе. У великом броју случајева су „крцкали” стечајни масу. Наплаћивали су се из стечајне 
масе, нису бринули да се имовина уновчи и да се са једне стране намире повериоци, а са друге 
стране да се та имовина стави у функцију – тврди Стевановић и наглашава да у фокусу 
интересовања треба да буде да се намире повериоци, да имовина буде продата и да је нови 
власник стави у функцију. 
Он међутим каже да је пуно тога промењено. Побољшана је комуникација са судовима и 
оснажена је Агенције за лиценцирање стечајних управника. 
– Амбиција је да нема ниједног стечајног управника у Агенцији који води више од осам 
стечајних поступака. У прошлости је било појединаца који су водили и по двадесет предмета. 
Циљ нам је да нема више пристрасности и „муљања” – каже Стевановић. 
Резултат тога је и уплата Агенције за лиценцирање стечајних управника од 1,2 милијарде 
динара у буџет вишкова из стечајних маса после намирења поверилаца, док имовина остаје на 
располагању Дирекцији за имовину. 
У прилог тврдње да стечај не мора да буде крај за предузеће наводи пример „Прве петолетке” у 
Трстенику. Колико год бежали од стечаја, данас тамо ради 500 људи и у наредним недељама 
још 300 њих треба да се запосли. Наш саговорник каже да им је Агенција издала у закуп 
предузеће, али они морају да раде по одрживим принципима да не би штетили стечајну масу. 
– Обавезали смо их да измирују своје текуће обавезе, а не као пре – радио не радио држава ти 
даје 20 милиона динара субвенција, додаје Стевановић. 
То покушавају да ураде и са ИМР-ом, који је у претходном стечајном поступку као и много 
пољопривредних предузећа у Војводини. 
Наш саговорник објашњава да претходни стечајни поступак може да траје месец дана. Суд 
изриче мере забране располагања имовином ради правичног намирења поверилаца. Док суд не 
донесе одлуку о отварању стечајног поступка, за то време нико не може да их блокира. 
На питање да ли се ова предузећа намерно гурају у стечај да би их неко купио за мале паре 
очишћене од дугова, он одговара питањем: „Ко ће намерно да гура некога у стечај, шта вреди 
од тих предузећа?” 
Стевановић каже да радници имају право на социјални програм. Оног тренутка кад се отвори 
стечајни поступак запослени могу да се намирују кроз стечајну масу. 
Када је реч о предузећима, која уживају заштиту до 31. маја Стевановић каже да тај рок неће 
бити продужен. Наглашава да се држава с посебном пажњом бави РТБ „Бором” и „Ресавицом”. 
У „Бору” се ради УППР. На првом рочишту је за „Мајданпек” прихваћен. Што се „Ресавице” 
тиче, у сарадњи са Министарством енергетике тражи се одржив концепт. 
За остала државна предузећа нема рокова за приватизацију, али морају да доставе нове 
процене вредности са последњом пословном годином. Тендери ће ускоро бити расписани за 
Индустрију обуће – Београд, Магнохром – Краљево, ЗГОП – Нови Сад. 
 
Смањена незапосленост омладине за 5,8 одсто 
Извор:Танјуг 
 
Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић изјавио је данас да је у 
Србији у последњем кварталу 2015. стопа незапослености била 17,9 одсто, а да је незапосленост 
младих у овој годинио смањена за 5,8 одсто, мада је и даље висока. 
„На евиденцији НСЗ има тренутно 186.000 младих, чија је старост између 15 и 30 година, што 
је за 5,8 одсто мање него у истом периоду прошле године”, рекао је Мартиновић у Привредној 
комори Србије на Студентском привредном форуму. 
Он је нагласио да се смањује незапосленост младих. 
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Када је реч о незапослености опште популације, Мартиновић је казао да је она половином 2012. 
била више од 26 одсто. 
„НСЗ, поред подршке предузетништву у 2016. од 16 милијарди динара, имаће за запошљавање 
2,8 милијарди динара и додатних 550 милиона за запошљавање особа са инвалидитетом, којих 
има око 1,6 одсто у популацији младих на евиденцији НСЗ”, казао је Мартиновић. 
Он је навео да ће највећи део тих средстава бити утрошен за запошљавање младих и да ће у 
2016. око 5.000 младих бити обућаћено програмом стручне праксе. 
Мартиновић је позвао младе да се активно укључе у те програме. 
Према његовим речима, НСЗ ће у 2016. за око 3.500 особа финансирати започињање приватног 
бизниса, односно отварање предузетничких радњи. 
Мартиновић је навео да млади у Србији имају низ проблема на тржишту рада и да је стопа 
њихове незпослености више него дупло већа у односу на општу популацију. 
Према његовим речима, исти случај је и у земљама ЕУ код којих је та стопа већа од 22 одсто. 
„Млади треба да узму судбину у своје руке, а да не буду пасивни на тржишту рада. Од 2013. 
имамо позитивне трендове на тржишту рада, као и за младе од 15 до 30 година”, рекао је 
Мартиновић. 
Он је казао да младих који не раде, нити се школују нити су у процесу дошколовавања или 
тренинга, има скоро 20 одсто, што је забрињавајући податак. 
„Број младих људи, између 15 и 30 година, на евиденцији НСЗ који немају никакво радно 
искуство је око 62 одсто”, рекао је Мартиновић. 
Око 50 одсто младих чека посао дуже од годину дана, као и да у просеку чекају око две године, 
пошто немају компетенције и вештине које траже послодавци.  
 
 
 

 
 
Могу ли Кинези да учине Железару профитабилном? 
Аутор:Јелена Д.Петровић  
 
За куповину Железаре Смедерево за сада је, колико се зна, заинтересована само кинеска 
компанија ХБИС која, како је саопштено, жели да у Смедереву отвори фабрику шавних цеви. 
Није, међутим, познато на који би начин то довело до профитабилности смедеревске челичане 
у тренутку када цена челика на светском тржишту, због слабљења тражње, пада. 
По цени од приближно 46 милиона и уз депозит од 9.1 милион евра, Железара Смедерево 
ускоро би могла бити приватизована - у другом покушају. Влада Србије преговара са кинеском 
компанијом ХБИС која би, како је раније наведено, у Смедереву отворила фабрику шавних 
цеви и уложила око 300 милиона евра. 
"Ако се прода за 46 милиона, то ће бити фантазија, али шта је проблем? Та Железара Србију 
кошта 100 милиона евра", рекла је Биљана Степановић, уредница "Нове економије". 
Пословање Железаре, откако је поверена на управљање холандској фирми ХПК инжењеринг, 
није познато јавности, осим чињенице да је непрофитно. 
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Премијер Вучић пословање са губицима правда падом цене челика на светском тржишту, а у 
исто време поставља се питање колико ће у неповољним тржишним околностима 
приватизација челичане довести до профитабилног пословања. 
Стручњаци додају да је понуђачима остављено мало времена да се упознају са пословањем 
Железаре, као и да је неозбиљно очекивати да уговори ускоро буду потписани. 
"То можда указује на дневно-политичку акцију, а не озбиљну економску акцију, јер ја не видим 
интерес да сада дође из Кине неки велики произвођач, који затвара своје челичане и који 
рапидно смањује производњу челика, који је иначе у производњи јефтинији него наш", 
напомиње економиста Махмуд Бушатлија. 
У Влади Србије приватизацију Железаре виде као спас и корак ка профитабилном пословању и 
надају се подршци Европске уније која би такву одлуку требало да одобри. Потрага за 
стратешким партнером Железаре, која броји 5.000 запослених, траје од 2012. године. На први, 
неуспели тендер јавио се једино амерички Есмарк, а рок за слање понуда на други расписани 
тендер је 22. март. 
Отварање понуда предвиђено је за 1. април. 
 
Два модела за изједначавање државних плата 
Извор:Блиц  
 
Запослени у јавној управи који за исти посао добијају већу плату од својих колега могу да 
очекују или смањење или замрзавање зараде.  
То су, наиме, два могућа модела по којима ће у 2017. бити изједначене зараде запослених у 
јавној управи који данас за исти рад примају и до 250 евра различите плате. 
Како се сазнаје од извора из Светске банке, која припрема методологију за вредновање рада, 
нове мере највише ће осетити радници с највишим зарадама, међу којима су запослени у 
готово свим државним агенцијама и појединим институцијама. 
„Данас правник у државној агенцији зарађује 80.000 динара, а његов колега у министарству, 
који често има и више посла, 30.000 динара мање. Намера Владе је да се за исти посао добија 
иста плата, а да би се то постигло постоје два начина. Радници који добијају већу плату од 
својих колега могу да очекују или смањење зараде или њено замрзавање до момента када се 
плата колеге са мањом зарадом изједначи са његовом“, каже извор Блица. 
На удару ће, како се сазнаје, бити и запослени са средњом школом који зарађују више него 
радници са факултетом: „У полицији имате запослених који немају високо образовање, а 
зарађују изнад 40.000 динара. Истовремено имате наставнике са платама око 38.000 динара, а 
имају високо образовање. У таквој ситуацији појединцима у полицији неко време практично би 
било онемогућено повећање зарада“, каже извор Блица. 
Засад је познато да ће минимална плата бити око 22.000 динара, а максимална око 165.000 
динара. 
 
 

 
 
ОТКРИВАМО Два модела за државне плате  
Аутор:Сузана Лакић 
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Запослени у јавној управи који за исти посао добијају већу плату од својих колега могу да 
очекују или смањење или замрзавање зараде, сазнаје “Блиц”. 
Ово су, наиме, два могућа модела по којима ће у 2017. бити изједначене зараде запослених у 
јавној управи који данас за исти рад примају и до 250 евра различите плате. 
Како сазнајемо од извора из Светске банке, која припрема методологију за вредновање рада, 
нове мере највише ће ударити на раднике са највећим зарадама, међу којима су запослени у 
готово свим државним агенцијама и појединим институцијама. 
- Данас правник у државној агенцији зарађује 80.000 динара, а његов колега у министарству, 
који често има и више посла, 30.000 динара мање. Намера Владе је да се за исти посао добија 
иста плата, а да би се то постигло постоје два начина. Радници који добијају већу плату од 
својих колега могу да очекују или смањење зараде или њено замрзавање до момента када се 
плата колеге са мањом зарадом изједначи са његовом - каже извор “Блица”. 
На удару ће, како сазнајемо, бити и запослени са средњом школом који зарађују више него 
радници са факултетом. 
- У полицији имате запослених који немају високо образовање, а зарађују изнад 40.000 динара. 
Истовремено имате наставнике са платама око 38.000 динара, а имају високо образовање. У 
таквој ситуацији појединцима у полицији неко време практично би било онемогућено 
повећање зарада - каже извор “Блица”. 
Запослени у јавној управи имаће и право на додатке, при чему ће се водити рачуна о 
специфичности посла. Већи коефицијент могу очекивати запослени у судовима за 
организовани криминал, као и медицинске сестре у Хитној помоћи. Веће плате за ризичнији 
посао  
У Министарству за државну управу кажу за “Блиц” да мере по принципу “исте плате за исти 
рад” треба очекивати у 2017. 
Засад је познато да ће минимална плата бити око 22.000 динара, а максимална око 165.000 
динара. 
Запослени у јавној управи моћи ће да добију већу плату и на основу напредовања. 
- Вредноваће се учинак и ефикасност обављања посла. Како и колико радиш, толико и 
напредујеш. Ако, рецимо, ванредни професор на факултету објављује више научних радова од 
очекиваног стандарда или уколико их објављује у утицајнијим часописима, имаће већу плату у 
истој платној групи - кажу у министарству које води Кори Удовички. 
 
ИЗНЕНАЂЕЊЕ ГОДИНЕ Србијагас и Бајатовић прошлу годину 
завршили У ПЛУСУ  
Извор:Танјуг   
 
Јавно предузеће "Србијагас" које је годинама у назад словило за највећег српског губиташа, 
2015. је напрасно завршио у плусу. 
Према прелиминарним подацима Министарства привреде из Извештаја јавних предузећа, 
"Србијагас" је годину завршио са зарадом од готово три милијарде динара. План за 2015. био је 
минус од 6,7 милијарди динара али је уместо тога Србијагас остварио нето приход. 
Колико су ово изненађујући и неочекивани резултати, показују подаци пословања "Србијагаса" 
у претходним годинама. Наиме, ово предузеће је 2013. завршило са минусом од чак 49,7 
милијарди динара, а 2014. мањак је износио 45 милијарди динара. Део дуга је смањен када је 
крајем прошле године Скупштина Србије усвојила закон којим држава дугове Србијагаса према 
Нафтној индустрији Србије преузима на себе. На тај начин директор "Србијагаса" Душан 
Бајатовић је смањио минус за 23,4 милијарде динара али је и са тим остатак дуга и даље био 
огроман. 
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На списку предузећа која су годину завршила у плусу са зарадом већом од планиране су и ЈП 
Електромрежа Србије, Транснафта док је Ресавица уместо планираног плуса склизнула у минус 
од чак 200 милиона динара. Електромрежа Србије је планирала да прошлу годину заврши у 
плусу од око 1,5 милијарди динара, али је процењени добитак за 1,6 милијарди већи од 
планираног и износи 3,16 милијарди динара. 
Петровић: Повећали приходе, смањили расходе  
Генерални директор ЕМС-а Никола Петровић објашњава да је одличан пословни резултат у 
2015. последица рада свих запослених, али и тога што је то јавно предузеће успело да повећа 
приходе и уједно смањи расходе. 
"Остварена је нето добит за 1,6 милијарди динара већа од планиране, а на то је утицало 
повећање прихода од алокација и ИТЦ механизама, односно механизама за компензацију 
транзита електричне енергије измедју европских оператера преносног система. Такодје, 
заслужна је и рационализација пословних расхода", рекао је Петровић у изјави Тањугу. 
Најзначајније уштеде су, навео је први човек ЕМС-а, остварене код трошкова одржавања, 
набавке електричне енергије за покриће губитака у преносу и трошкова балансирања система. 
Транснафта остварила три пута више прихода  
Транснафта је, према прелиминарним подацима, планирала за прошлу годину нето добит од 
65 милиона динара, а остварила је три пута више, 166,6 милиона динара. 
Дипос , који иначе није јавно предузеће, већ друштво капитала - д.о.о. и бави се 
изнајмљивањем и одржавањем државних непокретности, такодје је забележило бољи резултат 
од очекиваног. 
Дипос је имао план да у 2015. буде у плусу 124 милиона динара, а догодило се то да је 
процењени нето резултат 171,6 милиона динара. Дакле, кад се подвуче црта, нето добитак је за 
47,5 милиона динара већа од планиране. 
И директор Дипоса Дјоко Кривокапић, као и његов колега из ЕМС-а истиче да је за одличан 
резултат на првом месту заслужан тимски рад свих запослених, што је довело до већих прихода 
и нижих расхода него што је првобитно планирано. 
"Резултат је добар, наплата је повећана, а трошкови су смањени", рекао је Кривокапић Тањугу. 
ЈП Путеви Србије, како ствари стоје, није изашло из минуса, али је тај минус ипак мањи од 
очекиваног. Наиме, план за 2015. је био да нето резултат буде минус 9,5 милијарди динара, а он 
је, према прелиминарним подацима износио 9,1 милијарду. Смањен је за око 408 милиона 
динара. 
Ресавица у минусу  
Лош резултат, лошији и од плана, у 2015. забележила је Ресавица. План је био да ово ЈП годину 
заврши у скромном плусу од око 14,78 милиона динара, а нето резултат је минус од око 200 
милиона. 
Када је реч о резултатима Службеног гласника и Завода за уџбенике, наведени су, за разлику од 
осталих, бруто резултати. Тако је у случају Службеног гласника процењена бруто добит за 2015. 
24,3 милиона динара већа од планиране, те износи 31,8 милиона. Завод за уџбенике је остварио 
бруто добит 69,9 милиона динара, што је за 2,8 милиона динара мање од плана. 
 
 

 
 
Бојковић: Очекујем потписивање уговора за Железару 
Извор: РТС 
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Члан Надзорног одбора смедеревске Железаре Бојан Бојковић рекао је за РТС да верује у 
позитиван исход приватизације смедеревске Железаре, упркос паду цене челика на светском 
тржишту. 
Објављивањем тендера за продају Железаре Смедерево почео је да тече рок за откуп конкурсне 
документације. Коме је цена од 45,7 милиона евра прихватљива знаће се до краја марта. 
Гостујући у Дневнику РТС-а, члан Надзорног одбора смедеревске Железаре Бојан Бојковић 
рекао је да ће онај коме та цена буде прихватљива добиће оно што буде у тендерској 
документацији, то јест треба да плати 10.000 евра да би се добила документација. 
Објаснио је да је то 50 одсто од процењене вредбности Жењлезаре, а процењена је на 91,5 
милион евра и по нашем Закону о приватизацији 50 одсто процењене вредности је почетна 
вредност свих средстава.  
"Битно је рећи да је Влада одржала обећање динамике решења за Железару и да се тај тендер 
завршава крајем марта, а након тога ће се отварати понуде свих понуђача, што ће трајати 
петнаестак дана након чега се очекује позитивно потписивање уговора о купопродаји 
Железаре", рекао је Бојковић. 
Говорећи о томе у ком случају би почетна цена могла да расте, Бојковић каже да зато постоји 
тендер да све буде транспарентно, јавно и да може да се јави на позив више понуђача. 
"То је по нашим прописима и законима, како српским тако и по законима и прописима ЕУ што 
је битно нагласити", истакао је Бојковић. 
Према његовим речима, највише разгвора је било са кинеском компанијим Хбис, која је други 
произвођач челика на свету али било је разговора и са другим комапнијама, међу којима и 
индијска компанија. "Зато постоји јавни позив да сви могу да учествују и да све буде 
транспарентно", поновио је Бојковић. 
Тендер је у складу са правилима ЕУ, и читава процедура, како каже, од осам-девет тачака 
усклађена. 
Одоговарајући на питање коме се исплати да у овом тренутку проширује производњу и улаже, 
Бојковић каже да је то велика победа Владе Србије јер се у задњих две и по године даноноћно 
се радило на челу са премијером и свим министрима у решавању проблема Железаре. 
"Да ви успете да решите проблем Железаре, тј да продате Железару једном стратешком или 
неком другом инвеститору у тренутку када је цена челика пала за 170 долара, што се не памти у 
задњих 30 година, где имате све железаре у свету које су непрофитабилне, а угасиле су се 
железаре у Шпанији и Великој Британији -  то је заиста велики успех за ову Владу", рекао је 
Бојковић. 
Бојковић не сумња да ће се потписати уговор, када истекну рокови из тендера. 
У случају да Железара добије новог власника, "ХПК инжењеринг" је ангажован да руководи 
Железаром и првенствени интерес је да припреми Железару за приватизацију. Објаснио је да у 
случају приватизације, уговор се раскида и ХПК нема више надлежност над самом Железаром, 
већ нови инвеститор.  
 
 
Отпуштања у јавном сектору - (не)спорни критеријуми 
Извор: РТС 
 
Рационализација у јавном сектору само што је почела, а већ се сумња на злоупотребу. 
Отпуштени радници жале се на непотизам, политичке привилегије, али и реваншизам 
руководилаца према нелојалнима. УМинистарству државне управе кажу да строга контрола 
инспекција гарантује да нужно отпуштање не буде и неправедно, док из синдиката поручују: 
покушајте да се, на основу Колективног уговора, заштитите пре него што вам уруче отказ. 
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После десет година радног стажа у Заводу за спорт, инжењер Небојша Џодан нашао се на 
списку технолошких вишкова. Каже, без најаве и без образложења. 
Припремиле Јелена Терзић и Драгана Сотировски  
"Ја сам отац троје деце, тренутно нико у мојој породици не ради. Које критеријуме, које 
разлоге, никада ми није објашњено", рекао је нжењер пољопривреде Џодан. 
Прекобројно је још седморо запослених у Заводу. Међу њима и они који су указивали на 
корупцију и пријавили мобинг. Директор тврди - злоупотребе рационализације нема. Укинута 
су непотребна радна места. 
"Нема никавог разлога за неком, како то они називају, осветом или да је неки реваншизам у 
питању. Ја се надам да ће колеге које имају право да се законом заштите, да ће то и учинити", 
рекао је директор Завода за спорт и спортску медицину Горан Бојовић. 
Сумњу на злоупотребу најпре би требало да провери комисија из надлежног министарства. 
Брана неправедном отпуштању је бодовање на основу Колективног уговора, да се на улици не 
би нашли самохрани родитељи и социјално угрожени. 
Оне који су говорили о корупцији, морао би да заштити статус узбуњивача. У ресору за 
омладину и спорт кажу - на њима је једино да усвоје систематизацију Завода.  
„Републички завод за спорт и спортску медицину искључиво је самостално надлежан за 
рационализацију и отпуштања", кажу у ресору за омладину и спорт. 
Отпуштени стоматолози у Дому здравља у Куршумлији жалили су се и на реваншизам, али и на 
непотизам при рационализацији. Комисија при Министарству здравља утврдила је да су 
критеријуми за технолошке вишкове спорни. 
"Инсистирамо да се правилно избодују, а да нам министарство одговори на који начин је и ко је 
дозволио да се у време забране запошљавање са већ постојећим вишком стоматолога запосле 
још два стоматолога", каже Светлана Петровић Ђорђевић из Комисије за рационализацију 
стоматолога при Минситарству здравља. 
Из Министарства здравља нема одговора. У Министарсву државне управе уздају се у двоструку 
контролу инспекција. 
"Инспекције ће да проверавају случајеве код којих су донете неке негативне одлуке, на самом 
крају треба да дође до исплате отпремнине тако да ће и у тој фази да контролише да ли је све 
било урађено у складу са законом", рекао је државни секретар Министарства државне управе и 
локалне самоуправе Дражен Маравић. 
Савет синдиката је - заштитите се пре него што вам отказ уруче. После се, кажу, мало шта се 
може поправити. 
"Послодавци строго пазе и примењују закон с те стране поштују кога ће отпустити тако да се 
склопе коцкице где неће бити могућности да се ти људи правно заштите", навео је председник 
Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић. 
Заштита од злоупотребе нужна је већ на старту рационализације. Јер, до краја године отказ би 
требало да добије 35.000 људи. 
 

 
 
О новцу са новом владом  
Аутор: В. А.  
 
Београд - Пре формирања нове владе не може се очекивати побољшање материјалног положаја 
запослених у образовању, епилог је јучерашњег састанка представника сва четири 
репрезентативна синдиката образовања са премијером Александром Вучићем.  
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- Премијер је поновио да је за владу образовање и даље на првом месту и да ће издвајање за те 
намене бити веће у односу на остале у јавном сектору. Али до формирања нове владе неће се 
разговарати о прецизним процентима, ни цифрама, нити конкретно о било каквом повећању 
плата - рекла је Јасна Јанковић, председница Уније синдиката просветних радника.  
Она је најавила и да ће тај синдикат на седници Главног одбора 12. марта у Крушевцу донети 
одлуку о даљим корацима.  
На јучерашњем састанку Синдикат образовања Србије је поново покренуо питање реализације 
посебних колективних уговора за предшколско и високо образовање. Бранислав Павловић, 
председник СОС, каже да су добили обећање да ће сва спорна питања бити решена у 
најскоријем року и да ће ти уговори бити потписани.  
Јучерашњем састанку присуствовали су и министри финансија, просвете и државне управе и 
локалне самоуправе.  
 
Фабрика ће се продавати као целина 
Аутор: З. Радовановић 
 
* Представници Пореске управе нису се појавили на поверилачком рочишту, 
након чега је проглашен стечај фабрике * Производња ће бити настављена до 
оглашавања продаје, приоритет је снабдевање Заставе оружја 
Крагујевац - Решење Привредног суда у Крагујевцу о проглашењу банкрота Застава ковачнице 
стигло је у то предузеће, чиме је и формално-правно угашена последња нада да би најстарија 
фабрика отковака у Србији могла да буде једна од ретких домаћих фирми која је успела да 
преживи стечајни поступак.  
Мада је имала све изгледе да изађе из стечаја и настави пословање као фабрика у поступку 
реорганизације, ту могућност је, крајем минуле седмице, спречила држава. Наиме, 
представници Пореске управе нису се појавили на последњем поверилачком рочишту на којем 
је, управо по њиховом захтеву, требало да буде размотрен допуњен план реорганизације 
Ковачнице.  
Како било, фабрика је сада и званично у банкроту, али ће ипак, вољом стечајног судије, а због 
обавеза према домаћим и иностраним пословним партнерима, производњу отковака наставити 
до краја марта. Тада ће се поново одлучивати да ће се рад у погонима наставити до почетка 
маја, када би, како се очекује, требало да буде оглашена прва продаја Ковачнице као правног 
лица. 
- Мој први следећи потез, након добијања решења о банкроту, јесте ангажовање овлашћеног 
проценитеља, који би требало да утврди вредности Застава ковачнице као правног лица. После 
тога следи прибављање сагласности свих органа стечајног поступка за оглашавање продаје 
фабрике. Очекујем да ће та законска процедура да буде окончана за два месеца, и да ћемо 
Ковачницу, као фабрику у целости, потенцијалним купцима моћи да понудимо почетком маја. 
Закон дозвољава да се банкротирана фабрика у целости нуди на продају три пута, и то на свака 
два месеца, тако да Ковачница у тој форми може да се продаје укупно шест месеци, 
највероватније до краја октобра - рекао је нашем листу стечајни управник Ковачнице Предраг 
Јанковић. 
Уколико до тада не нађе купца као правно лице, објашњава Јанковић, на јесен ће уследити 
продаја имовине, и то део по део, хала по хала, машина по машину, чиме ће 160 година стара 
ковачка делатност дефинитивно бити угашена. 
- Остаје ми да се, као сваки нормалан човек, надам да ће се за ту фабрику до јесени наћи купац, 
и да ће наставити да ради. Не желим да верујем да ћемо да останемо без још једне фабрике од 
стратешког значаја за домаћу привреду - истиче Јанковић, напомињући да је са пословодством 
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Заставе оружја договорено да приоритет Ковачнице до оглашавање њене продаје буде 
производња отковака за уградњу у војно и остало оружје.  
Захвалност Данасу 
Стечајни управник Застава ковачнице Предраг Јанковић захвалио се нашем листу, који се 
"вишемесечним објективним информисањем о ситуацији у том предузећу придружио борби за 
опстанак прве фабрике отковака на Балкану". Он је, притом, оценио да ће се у мају, када би, 
како очекује, требало да буде оглашена продаја Ковачнице, највероватније видети да ли се иза 
проглашење банкрота у тој фабрици крију неки и нечији интереси.  
Преживела НАТО, али... 
Застава ковачница, од давне 1857. кад је основана у оквиру тадашње крагујевачке 
Тополивнице, преживела је отоманску, аустроугарску и немачку окупацију, те промене 
династија и режима, чак и НАТО бомбардовање, у априлу 1999. године, кад је због производње 
отковака за војну индустрију била претворена у безобличну гомилу гвожђа, покиданих 
бетонских конструкција и шута. Транзицију на српски начин није успела да преживи. 
 
Купац се очекује до краја марта 
Аутор: Г. Влаовић  
 
Београд - Сви досадашњи покушаји да се Железара приватизује, након одласка из Смедерева 
америчког гиганта Ју-Ес стил, пропали су, те је тешко прогнозирати да ли ће најновији тендер 
остварити свој циљ. Међутим, ако се узме у обзир да је за смедеревску железару заинтересована 
озбиљна компанија иза које стоји кинеска држава, није неодмерено изражавати умерени 
оптимизам да ће се овог пута наћи купац за Железару - каже за Данас Љубодраг Савић, 
професор Економског факултета у Београду. 
Према његовим речима, највећи проблем за реализацију тог пројекта у овом тренутку 
представља Европска унија, која не жели кинески капитал у некој европској челичани због 
ниских цена његових производа.  
- Због тога Европска комисија може да оспори исправност расписаног тендера за Железару 
Смедерево, односно може да оцени да "не уважава европске стандарде и не омогућава једнак 
третман свим учесницима на тржишту". Апсолутно није у реду да Европска комисија 
примењује такве стандарде када је реч о Србији, јер наша земља још увек није члан ЕУ и сасвим 
је јасно да ће процес придруживања трајати дуже време. Надам се да ће ЕУ и поред жеље да 
заштити своје интересе у економском одмеравању снага са Кином ипак заузети становиште да 
Железара Смедерево, под контролом Кинеза, не би створила проблем ЕУ, али да би челичана у 
Смедереву која не ради створила велике проблеме Србији, која је на путу да приступи ЕУ. По 
том питању ЕУ би требало да се понаша рационално и да одобри продају смедеревске железаре 
Кинезима - истиче наш саговорник. 
Савић истиче да у случају да тај проблем буде отклоњен, треба "опрезно веровати" у могућност 
продаје Железаре јер иза иницијативе компаније ХБИС да са својим капиталом уђе у ту 
челичану стоје и дугорочни економски интереси кинеске државе.  
- Кина практикује мешавину тржишне и планске привреде и сходно томе јој се исплате 
дугорочна улагања у индустрију челика која ће се у једном тренутку сигурно опоравити, а 
Пекинг би куповином Железаре Смедерево остварио свој циљ уласка на европско тржиште. 
Добра ствар је што ХБИС гарантује додатна улагања у железару која су јој неопходна за 
несметан рад - наглашава Савић. 
Подсећања ради, јавни позив за приватизацију Железаре Смедерево је расписан, а почетна 
цена за продају је око 45,7 милиона евра, што је половина процењене вредности њене имовине, 
али и двоструко више од онога што је добијено у првој приватизацији. Понуде се могу слати до 
30. марта. Сви заинтересовани до 22. марта могу да уплате 10.000 евра и да откупе тендерску 
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документацију. Влада Србије је о приватизацији смедеревске железаре преговарала са 
кинеском компанијом ХБИС која планира да у Смедереву отвори и фабрику шавних цеви у коју 
би било уложено око 300 милиона евра 
 
 

 
 
Сарадња власти и синдиката кроз формирање Социо-економског 
савјета 
Аутор:А.Н. 

  
Учесници регионалне конференције синдикалних организација, из земаља окружења, која се 
одржава у Новом Пазару састали су се и о различитим темама које имају за циљ унапређење 
сарадње разговарали са градоначелником др Мехом Махмутовићем. Махмутовић је након 
састанка најавио и формирање Социо-економског савјета, те Привредне коморе Новог Пазара.  
Представници синдикалних организација из Србије, Црне Горе Хрватске, Босне, Македоније и 
Турске јуче су у нашем граду разговарали о јачању сарадње, те опстанку синдиката у времену 
кризе и промена. Данас, о даљој сарадњи те о значају и формирању Социо-еконмског савјета 
разговарали су са градоначелником др Мехом Махмутовићем. 
"Мени је драго што је Нови Пазар центар регионалног окупљања синдиката. Осим нашег 
драгог госта из Турске, Џемаила Бакиндија, данас је са нама и Љубисав Орбовић, предсједник 
Самосталног синдиката Србије, али и представници синдиката Телекома, ПТТ-а, као и 
новопазарски синдикалци, чију добру и квалитетну организованост желим да похвалим“, рекао 
је градоначелник.  
Предсједник савеза самосталних синдиката Србије, Љубисав Орбовић рекао је након састанка 
да сарадња са синдикатима из Турске траје годинама те да је резултирала великим успјесима. 
Он је истакао задовољство због најављеног формирања Социо-економског савјета. 
„Идеја оснивања таквих савјета у градовима широм земље, идеја је на коју смо дошли са 
господином Расимом Љајићем који је у то вријеме министровао нашим ресором. Замисао је 
била да кроз савјет послодавци, радници, Влада и локална самопуправа долазе до рјешења 
проблема и то путем дијалога", рекао је Орбовић. 
Предсједник Синдиката туризма и угоститељства Турске и члан Турске конфедерације 
синдиката, Џемаил Бакинди, казао је да активности током ова два дана у Новом Пазару 
представљају почетак и темељ сарадње и заједништва. 
"Састанак са градоначелником био је  веома успјешан због веома корисних информација које 
сам  добио. Вјерујем да ће рад савјета који ће се формирати бити успјешан. Увијек смо 
заинтересовани за пројекте у којима се имплементира социјални дијалог и пружићемо му сву 
врсту подршке. Желим да се захвалим градоначелнику и да кажем да је он веома важан за нас". 
Семинари, те регионалне конференције за синдикалне организације биће организоване и у 
земљама у окружењу и Турској. 
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