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Неизвесна судбина крушевачког Трајала 
Извор:РТС 
 

 
Судбина Трајал Корпорације и више од хиљаду радника у рукама је поверилаца којима та 
компанија дугује 45 милиона евра.  

Судбина крушевачке Трајал коорпорације и даље је неизвесна. Заштита државе истиче 
31. маја и до тада се мора решити статус предузећа, сматрају и запослени и руководство. 

Како је истакнуто на конференцији за новинаре коју је организовао Самостални 
синдикат, а којој је присуствовао и председник Синдиката хемије и неметала Србије Љубиша 
Несторовић, предузеће које запошљава 1.128 радника, има тржиште, редовну производњу и 
закључене послове до краја године, мора да опстане. 

Како би се избегао "дан Д", неопходно је Привредном суду најкасније до 10. маја предати 
Унапред припремљени план реорганизације. Овим планом уколико би био прихваћен избегао 
би се стечај, а дуг од 45 милиона евра враћао би се пет година, са грејс периодом од две године. 

Да ли ће овај програм бити и остварен зависи највише од поверилаца, чија је сагласност 
неопходна. Трајал у овом тренутку највише дугује Комерцијалној банци и Интези, али и 
бившем власнику - компанији "Брикел". 
 
Бизнис у Бабушници, подвиг и привилегија 
Извор: РТС 
 
Запошљавање је данас подвиг у целој Србији, посебно у неразвијеним општинама. Производња 
и извоз још већи. Компанија "Д Цомпанy" основана је деведесетих, када је све било у распаду, а 
данас извозе у Европу, Русију, Јужну Америку. 
У Бабушници, једној од најнеразвијенијих општина Србије, фирма "Д Цомпанy" ради већ 25 
година. Почели су у време када се распадала и земља и привреда, и то у окружењу које ни данас 
није подстицајно. 
"Мислим да је боље у свом месту да радимо и да правимо инфраструктуру и да запошљавамо 
раднике него да идемо у градове", истиче власник фирме "Д Цомпанy" Драган Ћирић. 
Уз власника, међу првима је 1993. као металостругар почео данашњи шеф производње 
Момчило Влатковић. Каже да је фирма за њега значила живот. 
Овде праве алате и калупе за све врсте гума – од бицикла до аутомобила и камиона. Почели су 
производњом за пиротски "Тигар", преко њих за француски "Мишлен", који им је и данас један 
од најважнијих партнера. 
"У овом тренутку снабдевамо тржишта Европе, Русије, Јужне Америке, Канаде, нешто мало 
ишло је за азијско тржиште и надамо се у некој перспективи да се ширимо још", наводи 
технички директор Бојан Манчић. 
То што су у Бабушници често им не олакшава, али се довијају. Некад је тешко транспортовати 
робу до првог укључења на ауто-пут, а некад још теже привући у тај крај образовани и стручни 
кадар. Конкурс за машинске инжењере стално је отворен.  
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"Јединствена прилика за многе младе људе да у оваквој средини и поред конкуренције 
Београда овде имају прилику да раде, опробају се, експериментишу са технологијама којих, 
рецимо, у Београду нема", напомиње Манчић. 
На овим машинама којих у Београду практично нема, ради 350 запослених из Пирота, 
Бабушнице, Беле Паланке. Од државе нису добијали никакву помоћ и олакшице, али не траже. 
"Све што смо купили, све смо платили, ако радите добро – није проблем", напомиње власник 
Драган Ћирић. 
На питање шта би олакшало пословање, власник компаније каже – мањи порези и доприноси 
на зараде запослених. 
 
 
Потписивање уговора о Железари 18. априла 
Извор: РТС, Бета 
 
Уговор о продаји "Железаре Смедерево" кинеској компанији "Хестил" биће потписан 18. 
априла, потврђено РТС-у у кабинету премијера. 
Потписивању уговора присуствоваће премијер Александар Вучић са министрима, челници 
"Хестила", представници дипломатског кора, као и многе угледне личности из јавног живота 
земље, саопштило је Министарство привреде. 
На дан када уговор са "Хестилом" буде потписан, премијер ће новинаре и уреднике водити на 
ручак, како је и обећао, кажу РТС-у у његовом кабинету. 
Влада Србије је 5. априла прихватила понуду кинеске компаније "Хестил" (раније енглеско 
име: Хбис) за куповину "Железаре Смедерево", а сада се чека на подршку Европске комисије за 
приватизацију. 
"Зелено светло" Брисела очекује се након анализе купопродајног уговора и утврђивања 
усклађености те приватизације са прописима Европске уније. 
ЕУ тражи гаранције да ће "Хестил", у случају куповине Железаре, на европско тржиште 
извозити само производе из те фабрике. 
"Хестил" је проглашен за јединог купца, са обавезујућом понудом да купи свих 98 имовинских 
целина Железаре за 46 милиона евра, што је нешто изнад минималне цене из јавног позива од 
45,7 милиона евра. 
Кинеска копманија планира да у смедеревску челичану инвестира 300 милиона евра и 
достигне максималну производњу од 2,1 милиона тона. 
Такође, "Хестил" планира да задржи свих 5.050 радника, којима ће бити обезбеђен исти ниво 
накнаде и бенефиција као што је наведено у постојећем колективном уговору, али ће им 
омогућити и професионално усавршавање. 
"Хестил" је највећи произвођач челика у Кини који има годишњи производни капацитет од 50 
милиона тона. 
Има 70 директних и индиректних компанија ван Кине, у преко 30 земаља и региона, као што су 
Сједињене Америчке Државе, Велика Британија, Аустралија, Јужна Африка, Канада, Сингапур, 
Швајцарска и Хонг Конг.  
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Женама много теже у бизнису  
Аутор:С. БУЛАТОВИЋ  
 
Одржана конференција о женском предузетништву Србије и Републике Српске. Од 20. априла 
конкурси за бесповратна средства почетницима у послу 
СВИ који би се окушали у предузетничким водама, али и они који су већ власници предузећа, 
али мање од две године, од 20. априла могу да конкуришу за средства из буџета. Тада се 
расписује први у сету програма намењенх подстицању почетника у предузетништву. Међу 
њима ће бити и пројекти намењени искључиво женама, омладини и осетљивим категоријама, 
чији је фонд милион евра. Кроз програм "стартапа" за жене је одвојено 100 милиона динара, а 
додељиваће се бесповратна средства у износу од 300.000 до милион динара којим клијенти 
могу да финансирају половину инвестиције. 
Ово је најавио јуче министар привреде Жељко Сертић отварајући Регионалну конференцију о 
женском предузетништву Србије и Републике Српске. 
- Кроз различите програме у 2016. која је Година предузетништва, желимо да оснажимо сваког 
ко жели да направи корак у свом послу - поручио је Сертић. - Као никада до сада Влада је 
окренута економији. Помозите нам, јер само заједничким радом можемо бити светла тачка у 
региону. 
Статистички подаци говоре да жене у Србији чине тек 30 одсто предузетника. Женска 
популација је за петиу мање упослена од мушкараца. Оне које раде, на истим местима и за исте 
квалификације, примају за трећину ниже плате. 
- Влада већ две године ради на томе да економски оснажи жене - истакла је Зорана 
Михајловић, потпредседник Валде. - Наш циљ је да обрнемо садашњу мантру. Сада жене крећу 
у предузетништво из нужде. Ми желимо да оне то чине јер желе, јер се школују за то. Сада је 
учешће жена међу предузетницима 30 одсто. Наш циљ је да у наредних пет година то учешће 
повећамо на 40 одсто. у Србији је стереотип да жене предузетнице немају породицу. Подаци то 
демантују, 90 одсто њих је удато. Влада Србије са Европском банком за обнову и развој 
договорила износ од 20 милиона евра за пројекте женског предузетништва. 
Статистика открива и да женске фирме теже опстају. Чак 47 одсто њих се угаси у току прве две 
године пословања. Овој статистици успешно пркоси Љиљана Караклајић, власница "Д-
експреса". После две деценије рада у "Пошти Србије" основала је, развила и продала једну 
курирску службу. Основала је нову 2008. и сада упошљава 692 радника.  
 
НБС ОБЕЋАВА ДОБАР КУРС 
ШТО се тиче Народне банке, како је обећала гувернер Јоргованка Табаковић, она ће учинити 
све како би помогла предузетницима да започну свој посао и смање ризике пословања. 
- Створићемо вам стабилне услове пословања без страха од промене цене преко ноћи, а курсне 
разлике ће бити такве да ви будете на добитку, а неки други на губитку као и да вам плата не 
буде обезвређена - обећала је Јоргованка Табаковић на регионалној конференцији о женском 
предузетништву.  
 
 
 

4 

 



 
 
Мање сиромашних у Србији 
Аутор: Ј. Рабреновић 
 
Просечна годишња стопа сиромаштва у Србији, Албанији, Македонији и Црној Гори смањена 
је за око два одсто, показује извештај Светске банке за наш регион 
Статистичари Светске банке око 36.000 људи у Србији више не сврставају у сиромашне. Овако, 
прерачунато у бројке, гласи један од закључака годишњег извештаја ове међународне 
финансијске институције за наш регион. 
Стопа сиромаштва у Србији у периоду од 2013. до 2016. биће вероватно смањена за 0,5 одсто, 
показује овај извештај. У 2013. години овај показатељ је износио 14,5 одсто, годину дана 
касније је порастао на 14,7 одсто, док је у 2015. години стопа сиромаштва износила 14,4 одсто. 
Предвиђање за 2016. годину је да ће стопа сиромаштва износити 14 одсто и бити за 0,5 одсто 
мања него у 2013. години. С обзиром на то да Србија званично има 7,1 милион становника тих 
0,5 одсто је заправо око 36.000 становника који ове године престају да буду сиромашни. 
Међутим, поменута стопа показује да је код нас још увек око милион људи сиромашно. 
Иначе, просечна годишња стопа сиромаштва у Србији, Албанији, Македонији и Црној Гори 
смањена је за око два одсто. Линија сиромаштва заснована је на паритету куповне моћи за 
2005. годину од пет долара дневно. 
Стручњаци Светске банке наводе да су економски раст и реформе тржишта рада омогућили 
стварање нових радних места, нарочито у приватном сектору, а тај раст запошљавања, уз нижу 
инфлацију, допринео је смањењу сиромаштва. 
Иначе, анкета о приходима и условима живота Републичког завода за статистику, која је по 
трећи пут спроведена на територији Србије, у периоду од маја до јула 2015. године, а која је 
крајем марта објављена, показује да је стопа ризика од сиромаштва или социјалне 
искључености у 2015. години износила 41,3 одсто. Поређења ради, у 2014. години, овај 
показатељ је износио 43,2 одсто. По нашој статистици стопа ризика од сиромаштва износи 25,4 
одсто колико је износила и у 2014. години. Ова лица нису нужно сиромашна, већ само имају 
већи ризик да то буду. 
Број сиромашних опадао је највише од 2003. до 2007. кад је било осетнијег привредног раста. 
Предвиђање за 2016. је да ће стопа сиромаштва у Србији износити 14 одсто и бити за 0,5 одсто 
мања него у 2013. 
Стручњаке међутим не импресионира поменути напредак у смањењу сиромаштва. Гордана 
Матковић, из Центра за социјалну политику, каже да је поменутих 0,5 одсто релативно мало 
смањење и да је стопа сиромаштва и даље око 15 одсто. 
– Мале су то разлике. То што је око 36.000 људи „изашло” из зоне сиромаштва показује да је 
оно, на мање-више, истом нивоу – каже Матковићева. 
Милојко Арсић, професор Економског факултета, каже да је смањење броја сиромашних мало 
из простог разлога што у последње три године није било значајнијег привредног раста, 
скроман је био и раст запослених, а ни реалне зараде нису расле. 
– За смањење сиромаштва потребан је већи привредни раст. Код нас је сиромаштво смањено 
највише од 2003. до 2007. кад је било осетнијег привредног раста. Од 2001. до 2008. године 
просечан привредни раст је износио 5,8 одсто – каже Арсић. 
Економиста Бошко Мијатовић каже да се ради о скромном смањењу сиромаштва, готово на 
нивоу статистичке грешке, што није велики успех. 
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Анкета о приходима и условима живота Завода за статистику показује да су особе од 18 до 24 
годинe највише изложене ризику од сиромаштва (30,3 одсто), као и млађи од 18 година (29,9 
одсто) док најнижу стопу ризика од сиромаштва имају особе старије од 65 година (19,7 одсто). 
Највећу стопу ризика од сиромаштва имају особе у домаћинствима која чине две одрасле особе 
с троје или више издржаване деце, 35,8 одсто, као и самохрани родитељи с једним дететом или 
више издржаване деце, 35,4 одсто. 
У зависности од радног статуса, узраста 18 и више година, најизложенија ризику од 
сиромаштва су незапослени (46,2 одсто), док је најнижа стопа ризика од сиромаштва код 
запослених код послодавца (8,5 одсто). Код самозапослених ова стопа износи 37,3 одсто. Стопа 
ризика од сиромаштва код пензионера је 15,2 одсто. 
 
 
Спремност Кинеза да преузму железару – равна чуду 
Аутор: Ј. Рабреновић 
 
Светска индустрија челика је у великом проблему, па је улазак „Хестила” у смедеревску 
челичану сјајна вест за Србију, рекао је Иван Николић, сарадник Економског института 
Финансијска помоћ државе „Железари Смедерево” мораће у неком виду да постоји и убудуће, 
чак и кад буде продата кинеској компанији „Хестил”, и то на начин како се челичанама помаже 
и у Европској унији, оценили су аутори часописа „Макроекономске прогнозе и трендови” 
(МАТ). 
– Британска железара је пример, јер ће добити помоћ државе и оно што постоји као пракса у 
ЕУ примениће се и код нас. Неће бити директног субвенционисања, али нека индиректна 
помоћ државе ће постојати. Светска индустрија челика је у великом проблему и спремност 
кинеске компаније за преузме Железару у Смедереву је равна чуду и то је сјајна вест за Србију. 
Добро је да имамо стратешког инвеститора који је заинтересован да преузме или уђе као 
партнер у Железару. Наредних дана ћемо знати да ли је та сјајна вест и коначна, јер сада није 
познато да ли је став Европске уније услов за потписивање уговора, рекао је Иван Николић, 
сарадник Економског института, на представљају новог броја МАТ-а. 
Због пада цене челика европске челичане селе своју производњу на друга тржишта и једино 
кинеске челичане имају раст производње. Кинеске челичане, како су навели аутори МАТ-а, 
имају удео у укупној светској производњи челика од 49,3 одсто, а 10,1 одсто све челичане у ЕУ. 
„Хестил” је највећи произвођач челика у Кини, а трећи у свету. Економиста оцењује да је важно 
што је реч о компанији која нема проблема ни са тржиштем, ни са финансирањем производње. 
„Железара Смедерево”, како је рекао Миладин Ковачевић, координатор овог билтена, има 
велики значај за раст производње у Србији и бруто домаћег производа (БДП), али је тешко 
процени колико њена пуна производња утиче на тај раст јер то зависи и од пласмана робе. 
– Упосленост Железаре је за привреду Србије и јавне финансије значајна и због тога што то 
значи редовне плате за неколико хиљада радника и посао за бројне кооперанте, рекао је 
Ковачевић. 
Показатељи привредне активности у фебруару ове године били су импресивни, а нарочито 
добри резултати забележени су у области индустријске производње и прерађивачкој 
индустрији, показује извештај МАТ-а. 
Економисти наводе да је индустријска производња у фебруару била већа него у истом месецу 
прошле године за 14 одсто, а у области прерађивачке индустрије за 10,9 одсто. 
Међугодишњи пораст извоза износио је 15,8 одсто, а увоза 6,7 одсто. 
Вредност промета у трговини на мало је повећана за 10,8 одсто, а међугодишњи пораст 
потрошачких цена у фебруару поново је сведен на 1,5 одсто, наводе економисти у МАТ-у. 
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Економиста Стојан Стаменковић рекао је да је раст промета у трговини на мало на крају 
прошле и прва два месеца ове године био врло брз и убедљив. Разлог за то нису зараде, јер је 
маса зарада на нивоу прошлогодишњег просека, већ то што је измењена структура потрошње. 
Осетно су смањене цене меса, воћа, текстила. С друге стране кредити становништву су осетно 
повећани. Прираст кредита износи 37 милијарди динара што је равно маси једномесечних 
зарада. 
 
 
 

 
  
 
Долазак Кинеза у Железару раван чуду 
Аутор:Е. Дн. 
 
Уговор о продаји „Железаре Смедерево” кинеској компанији „Хестил” биће потписан у 
понедељак, 18. априла, у присуству председника Владе Србије Александра Вучића с 
министрима и челника „Хестила”, потврдило је  Министарство привреде Србије. 
Свечаном потписивању уговора у просторијама кинеске компаније, како се наводи у саопштењу 
Министарства, присуствоваће и представници дипломатског кора, као и многе угледне 
личности из јавног живота земље. 
– Заинтересованост кинеске компаније „Хестил” за „Железару Смедерево” је добра вест, равна 
чуду, те треба да будемо веома задовољни тиме, имајући у виду да је индустрија челика у 
Европи суочена с великим проблемима – сматра економиста Иван Николић, и истиче да ће 
највероватније бити потребан неки вид помоћи државе за железару. 
Он је подсетио на то да се индустрија челика сели из Европе, и да сада доминирају кинеске 
компаније, које чине половину светске производње. Економиста оцењује да је важно што је реч 
о компанији која нема проблема ни с тржиштем, ни с финансирањем производње. 
Влада Србије прихватила је 5. априла понуду кинеске компаније „Хестил” за куповину 98 
имовинских целина „Железаре Смедерево” за 46 милиона евра, а премијер Александар Вучић 
је непосредно после тога изјавио да очекује подршку Брисела тој приватизацији. Он је објаснио 
да Брисел тражи да државе не субвенционишу железаре јер у ЕУ имају проблеме на тржишту 
челика, што су неке земље чиниле кршећи те прописе. 
Из Брисела се, такође, траже гаранције да ће „Хестил”, уколико купи смедеревску челичану, на 
европско тржиште извозити само производе из те фабрике, као и доказе да држава није 
субвенционисала ту фабрику од фебруара 2015. године, када су уведена нова правила у ЕУ о 
државној помоћи тој индустрији. 
Председник Надзорног одбора „Железаре” Бојан Бојковић изјавио је недавно да челичана не 
добија никакав новац од Владе Србије, и да је већину дугова држава намирила. После 
потписивања уговора, кинеска компанија има рок од 15 дана да поднесе Комисији за заштиту 
конкуренције захтев за одобрење преузимања те компаније. 
„Хестил” има 120.000 радника 
„Хестил” је конгломерат и гигант светских размера у производњи челика. Иако је производња 
и продаја челика главна делатност тог гиганта, „Хестил” покрива и активности у рударској, 
финансијској и металској индустрији, управља модерним логистичким центрима и активан је у 
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другим сродним индустријама. На глобалном нивоу запошљава више од 120.000 радника и у 
великој мери доприноси друштвеном богатству у свим географским подручјима где ради. 
 
 
Фебруарски индустријски скок 14 одсто 
Аутор:Е. Дн. 
 
Показатељи привредне активности у фебруару ове године били су импресивни, а нарочито 
добри резултати забележени су у области индустријске производње и прерађивачкој 
индустрији, речено је  на представљању новог броја часописа „Макроекономске анализе и 
трендови” – МАТ. 
Економисти наводе да је индустријска прозиводња у фебруару била 14 одсто већа него у истом 
месецу прошле године, а у области прерађивачке индустрије 10,9 одсто. Међугодишњи пораст 
извоза износио је 15,8 одсто, а увоза 6,7 процената. Вредност промета у трговини на мало је 
повећана 10,8 одсто, а међугодишњи пораст потрошачких цена у фебруару поново је сведен на 
1,5 одсто, наводе економисти у МАТ-у. 
Економиста Стојан Стаменковић каже да индустријски сектор моторних возила и приколица 
остаје у проблему и да не показује знаке опоравка. Како је рекао, разлог томе је пре свега то 
што још увек нема конкретних дешавања у Фабрици аутомобила Крагујевац. 
– Прича се о „Фијату” и ово и оно, а ништа се не догађа да би се показало да се та производња 
може опоравити – рекао је он. – Ништа ми ту немамо сем приче. 
Стаменковић је казао и да је раст промета у трговини на мало на крају прошле године и у прва 
два месеца ове био врло брз и убедљив, односно да је растао по двоцифреним стопама. 
Прехрамбена индустрија, по његовим речима, коначно је заузела узлазни тренд. 
Аутори МАТ-а навели су да су банке одобриле готово 40 милијарди динара више кредита 
грађанима у фебруару ове године него лане и да три четвртине отпада на готовинске кредите. 
Изразили су резерву о томе колико је тог новца отишло на куповину робе, али су оценили да је 
то свакако значајан извор за финансирање већег промета у трговини на мало. То фактичко 
значи да су грађани узимали више кредита и да су више трошили у трговинама. 
 
ММФ подигао прогнозу раста Србији на 1,8 одсто у 2016. 
Извор:Танјуг 
 
Међународни монетарни фонд кориговао је прогнозу раста за Србију за 0,05 процентних 
поена, па за ову годину предвиђа раст од 1,8 одсто, саопштено је на традиционалном 
пролећном заседању ММФ и Светске банке. 
Како јавља извештач Танјуга са овог заседања, ММФ је објавио најновије економске прогнозе 
за свет. 
Према подацима ММФ-а из овог документа, Србији у 2017. та институција предвиђа раст од 2,3 
одсто. 
Те прогнозе поклапају се, иначе, са недавно саопштеним прогнозама Светске банке. 
Процена је да ће дефицит платног биланса, за разлику од 4,8 одсто БДП-а у 2015, ове године 
износити 4,4 одсто, а наредне 4,3 одсто БДП-а.  
До 2021. године ММФ оцењује да ће дефицит платног биланса падати до нивоа од четири одсто 
БДП-а. 
ММФ када је реч о стопи незапослености, прогнозира да ће са 18,5 одсто у 2015. години, она 
достићи 18,7 одсто у овој, и 18,9 одсто у наредној години. 
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Цене пале 0,1 одсто 
 
У Србији је у марту ове године забележена дефлација од 0,1 одсто у односу на фебруар, док су 
на међугодишњем нивоу потрошачке цене порасле 0,6 процената, саопштио је  Републички 
завод за статистику. 
Од почетка године индекс потрошачких цена, као мерило инфлације, износио је 0,4 одсто. По 
саопштењу РЗС-а, мартовском паду инфлације у односу на фебруар допринело је смањење цена 
у групи рекреација и култура од 1,3 одсто, затим појефтињење хране и безалкохолна пића од 
0,5 одсто, одеће и обуће од 0,2 и алкохолних пића и дувана од 0,1 процената. 
Истовремено, раст цена је у посматраном месецу забележен у групи здравство – 0,8 одсто, 
транспорт – 0,6, комуникације – 0,4 процената, а по 0,1 одсто су поскупели и намештај, 
покућство и текуће одржавање стана, услуге ресторана и хотела и образовање. Цене осталих 
производа и услуга нису се битније мењале, наводи се у саопштењу. 
 
 

 
 
Економисти: Државна помоћ Железари ће морати да постоји 
Извор:Бета  
 
Државна помоћ државе Железари Смедерево, ако буде продата кинеској компанији Хестил, 
мораће у неком виду да постоји и убудуће, на начин како се челичанама помаже и у Европској 
унији, сматра Иван Николић, уредник часописа Макроекономске анализе и трендови.  
"Цела индустрија челика је у великом проблему и спремност кинеске компаније за преузме 
Железару у Смедереву је равна чуду и то је сјајна вест за Србију. Наредних дана ћемо знати да 
ли је та сјајна вест и коначна јер сада није познато да ли ће уговор о продаји Железаре бити 
могућ ако га не одобри Европска унија", рекао је Николић. 
Он је додао да још није познато да ли је став ЕУ услов за потписивање уговора са кинеском 
компанијом. 
Николић је истакао да због пада цене челика европске челичане селе своју производњу на 
друга тржишта и да једино кинеске челичане имају раст производње. 
Кинески Хестил, како је казао, у 2014. години је произвео око 2,5 пута више челика од ранијег 
власника Железаре Смедерево, америчке компаније Ју Ес Стил, и нема проблема у 
финансирају своје производње и пласману робе. 
Влада Србије је 5. априла прихватила понуду Хестила за куповину Железаре по цени од 46 
милиона евра, а потписивање уговора се очекује у понедељак, 18. априла, ако ЕУ да сагласност 
за ту приватизацију. 
Кинеске челичане, како су навели аутори МАТ-а, имају удео у укупној светској производњи 
челика од 49,3 одсто, а 10,1 одсто све челичане у ЕУ. Хестил је највећи произдводјач челика у 
Кини, а трећи у свету. 
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Железара Смедерево, како је рекао Миладин Ковачевић, има велики значај за раст производње 
у Србији и бруто домаћег производа (БДП), али је тешко процени колико њена пуна 
производња утиче на тај раст јер то зависи и од пласмана робе. 
"Упосленост Железаре је за привреду Србије и јавне финансије значајна и због тога што то 
значи редовне плате за неколико хиљада радника и посао за бројне кооперанте", казао је 
Ковачевић. 
 
 
Процват аутоиндустрије, али колико добити остаје у Србији?  
Извор: Н1  
 
Отварање три фабрике ауто-делова страних инвеститора у последњих неколико месеци 
позитивна су вест са становишта смањења незапослености, сагласни су и влада и стручна 
јавност. Експерти ипак указују и на чињеницу да од извозних индустрија - мало добити остаје у 
Србији. 
Да ли Србија има нову индустријску стратегију и профилише се као привреда оријентисана ка 
аутоиндустрији? 
Кинеско француска компанија Меи Та, француски Хачинсон, турски Теклас аутомотив - од 
почетка ове године три стране инвестиције у Србији су фабрике аутоделова. Препознати смо 
као земља која може да да добре услове, објашњава министар привреде Жељко Сертић. 
"Због закона о улагању, због односа са локалном самоуправом због свих елемената који су 
потребни да би (компанија) била задовољна и дугорочно правила планове. Ниједна компанија 
не долази овде да би била шест месеци или годину дана. Ако оснујете компанију улазите у 
обавезу са државом, ако већ дајемо подстицаје, те обавезе имају своју снагу и кроз гаранције 
које морате да дате и ваш пословни план мора да буде реализован", објашњава Сертић. 
Део пословних планова инвеститора са различитих меридијана, јесте извоз на страна тржишта, 
каже стручњак за страна улагања Милан Ковачевић. Па какву онда корист од тога има српски 
БДП? 
Износи до којих оне иду су тако велики, наводи Ковачевић, да ћемо вратити оно што смо дали 
тек у далекој будућности. 
"Када је реч о експортним индустријама, врло мало вредности остаје код нас.  Они увек могу, по 
било којој цени, своје производе продавати у иностранству, могу целу добит преселити у 
иностранство, и овде не остваривати добит. Једина корист код нас је зарада тих људи и порези 
и доприноси које на то уплаћују", каже Милан Ковачевић. 
У великом броју пројеката ипак, порези и доприноси за запослене много су мањи од давања 
кроз субвенције. 
На следећој слици можете видети износе исплаћене на име субвенција у три новоотворене 
фабрике аутоделова: 
А да би исплатила субвенције, држава која нема капитала, додатно се задужује или још више 
оптерећује оне који позитивно послују. 
Стручњаци напомињу и да је у Србији уложено у индустрију ауто делова у којој је потребно 
много радне снаге и наглашавају - Србија још није добила софистициране индустрије, које 
производе сложеније делове за аутомобиле.  
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Нови модел спасава Фијат у Крагујевцу 
Извор: Н1  
 
Каква је судбина крагујевачког Фијата? Аутомобила из те фабрике је све више на српским 
улицама. Такође, Фијат крајслер аутомобили су највећи српски извозник. Ипак, економисти 
упозоравају да би све то лако могло да се промени. 
Фијат 500Л из Крагујевца лако би могао да буде најпопуларнији аутомобил ове године у 
Србији. Исто као и прошле. И оне пре тога. А због тога би у будућности популарност могла да 
почне да му пада. 
Домаћа возила, односно аутомобили произведени у Крагујевцу, данас су најпопуларнији на 
српском тржишту. Да би тако остало, фабрика мора да опстане. А да би се то догодило, како 
кажу стручњаци, неопходно је да Фијат у Крагујевцу почне да производи и нови модел 
аутомобила. 
Министар привреде Жељко Сертић рекао је да се са представницима Фијата разговара о 
могућности производње новог модела у фабрици у Крагујевцу и додао да та компанија 
тренутно редизајнира постојећи модел. 
"Интензивно разговарамо и заиста би било сјајно да у наредном периоду обезбедимо 
евентуално и други модел", навео је министар. 
Фијат је у прва два месеца ове године извезао аутомобиле у вредности од више од 200 милиона 
евра. Лањски извоз износио је 1,2 милијарде евра. 
"Прича се и ово и оно, те да ће они да предложе Фијату ово, али ништа се не догађа што би 
указало да би та област, односно та производња могла да се опорави. Ту причу о другом моделу 
ми смо почели да причамо пре годину и по дана. Та област, која је појединачно јнајвећи 
извозник још увек, остаје проблем", каже економиста Стојан Стаменковић. 
Синдикати у фабрици кажу да још не знају да се са компанијом разговара о новом моделу, као 
и да нема припрема у вези са редизајну. 
"Мислимо да је то сад више у политичке сврхе употребљена изјава, јер више наноси штету 
самој компанији и нама запосленима, јер у овом тренутку сваки купац који има намеру да купи 
размислиће да ли да сачека, али оно што ми видимо и што се дешава у фабрици, немамо 
никакве припреме за редизајн или ристајлинг постојећих модела", наводи председник 
Самосталног синдиката Зоран Марковић. 
Уз то, Србија још нема два представника у надзорном одбору, јер након одласка Милоша 
Петровића, Србија месецима не делегира представника који треба да надзире компанију где је 
држава власник трећине капитала. 
 
 

 
 
Лафарж додељује земљиште предузетници 
Извор:Танјуг 
 
БЕОЧИН - Директор компаније Лафарж Србија Димитрије Књегињић најавио је да ће та 
компанија објавити јавни позив за доделу земљишта предузетници с најбољим бизнис планом 
за почетак, или за проширење пословања. 
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Он је на конференцији о женском предузетништву најавио да ће конкурс почети данас и 
трајаће месец дана, односно до 12. маја, а плац ће бити у оквиру Беочинског бизнис парка. 
Објаснио је да ће предузетници са најбољим бизнис планом бити додељено земљиште од 5.000 
квадратних метара, по цени од једног ева по квадратном метру, а парцела ће бити 
инфраструктурно опремљена. 
Он је навео да је то начин да та компанија подржи развој женског предузетништва у Србији и 
изразио очекивање да ће бити доста пријављених. 
Конкурс ће бити објављен на сајту компаније www.lafarge.rs 
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