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"Исплатило се све што смо радили за Железару" 
Извор:Танјуг 
 
Београд -- Потписивање уговора о Железари Смедерево значи даљи раст БДП од око 4,5 одсто 
на годишњем нивоу, изјавио је потпредседник владе Расим Љајић.  
Љајић је оценио да се исплатило све што је урађено по том питању у претходном периоду.  
"Вићемо колико ће тај раст бити, око 4,5 одсто, а можда и више на годишњем нивоу. То значи 
за 5.000 људи који раде у Железари, а много више за кооперанте саме железаре. Ово је од 
огромне важности јер већина економиста сматрала да је једноставан начин да се реши 
Железара да се она затвори", рекао је Љајић за Пинк.  
Он је оценио да је све што је урађено по питању Железаре Смедерево резултирало тиме да се, 
како је рекао, "један наш гигрант, који је био на коленима, подигне", људима обезбеди посао и 
плата, а читавој економији Србије да "перспектива и нада да може да стане на зелену грану".  
Министар привреде Жељко Сертић и председник кинеске компаније Хестил Ју Јонг, потписаће 
данас купопродајни уговор за Железару Смедерево.  
Потписивању купопродајног уговора у смедеревској челичани присуствоваће премијер Србије 
Александар Вучић, представници дипломатског кора и многе угледне личности из јавног 
живота земље.  
Хестил је једини дао понуду за куповину имовине Железаре по цени од 46 милиона евра коју је 
Влада Србије прихватила 5. априла.  
Будући власник Железаре планира да у ту фабрику инвестира 300 милиона евра, достигне 
максималну производњу од 2,1 милиона тона и задржи свих 5.050 радника.  
Хестил је највећи произвођач челика у Кини који има годишњи производни капацитет од 50 
милиона тона и запошљава у свету више од 120.000 радника.  
Група поседује 37 високих пећи, медју којима 23 високе пећи имају капацитет преко 1.000 
кубних метара, и у 2015. години је произвела 47,8 милиона тона челика.  
Железара Смедерево је од 2012. године у власништву државе, када је откупљена за један долар 
од америчког Ју ес стила који се повукао из Србије кад је услед кризе на тржишту челика почео 
да прави губитке.  
Влада Србије ће после продаје Железаре морати да Европској комисији доставља доказе да се 
из Србије не извози челик из Кине који је јефтинији и нарушава конкуреницју на тржишту ЕУ. 
Такодје, по прописима ЕУ забрањено је да држава помаже челичане. 
 

 

 

Љајић: Уговор о Железари значи раст БДП-а од 4,5 одсто  
Извор:Танјуг  

 

Потпредседник владе и министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић изјавио 
је данас да потписивање уговора о Железари Смедерево значи даљи раст БДП-од око 4,5 одсто 
на годишњем нивоу и оценио да се исплатило све што је урађено по том питању у претходном 
периоду. 
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"Вићемо колико ће тај раст бити, око 4,5 одсто, а можда и више на годишњем нивоу. То значи 
за 5.000 људи који раде у Ззелезари, а много више за коперанте саме железаре. Ово је од 
огромне важности јер већина економиста сматрала да је једноставан начин да се реши 
Железара да се она затвори", рекао је Љајић за Пинк. 
Он је оценио да је све што је урађено по питању Ззелезаре Смедерево резултирало тиме да се, 
како је рекао, "један наш гигрант, који је био на коленима, подигне", људима обезбеди посао и 
плата, а читавој економији Србије да "перспектива и нада да може да стане на зелену грану". 
Министар привреде Жељко Сертић и председник кинеске компаније Хестил Ју Јонг, потписаће 
данас купопродајни уговор за Железару Смедерево. 
Влада Србије прихватила је 5. априла понуду кинеске компаније Хестил за куповину Железаре 
Смедерево, која је једина дала обавезујућу понуду да купи свих 98 имовинских целина 
Железаре за 46 милиона евра, а премијер Србије Александар Вучић је непосредно после тога 
изјавио да очекује подршку Брисела овој приватизацији. 
 

Вујовић: Обавеза Србије је да настави са реформама  
Извор:Танјуг  

 
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да су од Светске банке и ММФ стигле 
похвале за фискалну консолидацију и спровођење реформи и додао да независно од тога ко 
победи на избориама и ко буде у новој влади, остаје обавеза Србије да настави са трогодишњим 
програмом реформи. 
"То је програм реформи који је Србија за себе дефинисала, а ММФ, Светска банка, Европска 
банка, Европска инвестициона банка се ту придружују да нам помогну, али то је наш програм 
реформи", поручио је Вујовић из Вашингтона где је завршено редовно пролећне заседање 
Светске банке и ММФ-а. 
Министар финансија је за РТС рекао да су закључци са заседања добри за Србију, да се 
позитивно оцењују крај прошле године и први квартал ове године, који ће бити предмет 
разговора након успостављања нове владе, односно доласка фонда у Београд који се очекује 
почетком јуна. 
Он је додао да се од нове владе очекује да настави са спровођењем структурних реформи, а ту 
предстоје и важни кораци што се тиче јавних предузећа, као што су ЕПС, Железница, Путеви 
Србије, Србијагас. 
"Али ту су и питања наставка реформи јавног сектора, побољшања рада администрације, 
преласка на тзв. модерну владу то ће бити основне теме наших разговора у наредном периоду", 
нагласио је министар финансија. 
Он је додао да су представници Светске банке и ММФ-а и на конференцијама и на 
билатералним разговаорима говорили о успеху Србије у фискалној консолидацији, о 
озбиљности у спровођењу реформи, као и да Србија постаје лидер фактор стабилности и 
побољшања односа у региону. 
"Нас стављају на прво место, дају нам значајну улогу и то нису само похвале то је и обавеза. 
Очекују да истрајемо у нашим реформама и да будемо активан фактор свих иницијатива на 
Балкану", додао је Вујовић. 
Говорећи о самиту о западном Балкану који почиње 4. јула, министар финансија је рекао да 
Светска банка на техничком нивоу започиње озбиљне припреме следеће недеље. 
"Они ће послати екипу у Београд која ће разговарати детаљно о могућностима продубљавања 
трговионских односа који регион Балкана стављају на карту Европе, како у транзиту 
миграната, тако и у транзиту у сваком погледу трговину, услуге", рекао је Вујовић. 
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Он је додао да Србија постаје централно место у целој причи, као и да мисли да ће наша земља 
успети да одговори на ову иницијативу и бити фактор побољшања сарадње у целом региону 
западног Балкана. 
 

ЕБРД подржава реструктуирање ЕПС-а, Србијагаса и других јавних 
предузећа  
Извор:Танјуг 
  
Европска банка за обнову и развој очекује да ће Србија да настави пуну посвећеност и 
континуитет у започетим реформама, истакао је данас председник те финансијске институције 
Сума Чакрабарти на састанку са министром финансија Душаном Вујовићем, додавши да ће 
ЕБРД подржати нови инвестициони моментум. 
Вујовић је, у оквиру пролећног заседања ММФ и Светске банке у Вашингтону, разговарао са 
Чакрабартијем на тему примена постојећег програма сарадње ЕБРД-а и Србије која укључује 
подршку реструктуирању финансијског сектора и јавних предузећа и развој пословног 
окружења. 
Председник ЕБРД рекао је да ће та финансијска институција знањем и финансијском 
подршком подржати корпоративно реструктуирање ЕПС-а, Србијагаса и других јавних 
предузећа и активно се укључити у разрешавање питања проблематичних кредита, а на основу 
Стратегије коју је донела Влада Србије и на чијој реализацији заједно раде Народна Банка 
Србије и Министарство финансија. 
- Очекујемо да Србија настави пуну посвећеност и контунуитет у започетим реформама - 
изјавио је Чакрабарти, додавши да ће ова банка подржати инвестициони моментум који је 
започео у Србији и изразио сигурност да ће и страни инвеститори то пепознати. 
Потпредседник Светске банке за Европу и Централну Азију Цирил Милер рекао је да Србија 
сада има увид у реалне могућности развоја, те да јој то помаже да прецизно дефинише 
приоритете у наставку фискалног прилагођавања, јачању капацитета и ефикасности. 
Он је, током билатералног сусрета са Вујовићем, оценио да се Влада Србије добро показала у 
постигнутим резултатима и да је сада важно не прекидати започети ритам. 
- Пут којим Србија иде је исти као и онај којим иду све успешне економије - изјавио је Милер и 
додао да је циљ достижан, а он је стварање плодног тла за инвеститоре, стални прогрес и 
напредак. 
Вујовић је, говорећи о наставку успешне сарадње са Светском банком, рекао да су унапређење 
здравственог, образовног и пензионог система - три најважније области којима се треба 
посветити и разговарати током будућих сусрета. 
Милер је подржао намеру пружања подршке образовању и здравству, посебно се осврнувши на 
"Програм за рани развој деце" рекавши да је улагање у образовање заправо улагање у 
економију. 
- Мислимо да добри резултати структурних реформи у Србији носе велики кредибилитет и то 
свет препознаје. Искористите то, јер сте показали да су амбициозно постављени циљеви 
достижни - закључио је потпредседник Светске банке за Европу и Централну Азију и додао да 
је Србија услед низа добрих макроекономских показатеља, у овом тренутку водећа економија 
Западног Балкана. 
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Данас потписивање уговора о продаји Железаре Смедерево  
Извор:Бета  

 

Уговор о продаји Железаре Смедерево кинеској компанији Хестил потписаће данас министар 
привреде Србије Жељко Сертић и председник Хестила Ју Јонг 
Уговор о продаји Железаре Смедерево кинеској компанији Хестил потписаће данас министар 
привреде Србије Жељко Сертић и председник Хестила Ју Јонг. 
Потписивању купопродајног уговора у смедеревској челичани присуствоваће премијер Србије 
Александар Вучић, представници дипломатског кора и многе угледне личности из јавног 
живота земље. 
Хестил је једини дао понуду за куповину имовине Железаре по цени од 46 милиона евра коју је 
Влада Србије прихватила 5. априла. 
Будући власник Железаре планира да у ту фабрику инвестира 300 милиона евра, достигне 
максималну производњу од 2,1 милиона тона и задржи свих 5.050 радника. 
Хестил је највећи произвођач челика у Кини који има годишњи производни капацитет од 50 
милиона тона и запошљава у свету више од 120.000 радника. 
Група поседује 37 високих пећи, међу којима 23 високе пећи имају капацитет преко 1.000 
кубних метара, и у 2015. години је произвела 47,8 милиона тона челика. 
Железара Смедерево је од 2012. године у власништву државе, када је откупљена за један долар 
од америчког Ју ес стила који се повукао из Србије кад је услед кризе на тржишту челика почео 
да прави губитке. 
Влада Србије ће после продаје Железаре морати да Европској комисији доставља доказе да се 
из Србије не извози челик из Кине који је јефтинији и нарушава конкуреницју на тржишту ЕУ. 
Такође, по прописима ЕУ забрањено је да држава помаже челичане. 
 

Посао за 300 радника  
Аутор:С. Костић  

 

Кланична индустрија "Митрос" у Сремској Митровици свечано пуштена у рад, после шест 
година стечаја. Производи ће се наћи на рафовима половином маја 
ПОСЛЕ шест година стечаја, кланична индустрија меса "Митрос" у Сремској Митровици, коју је 
у јануару прошле године купила Аустријска компанија "Гирлингер", од данас почела је да ради. 
Погон у који је до сада ова компанија уложила око 20 милиона евра, у првој фази запошљаваће 
300 радника, а касније, са већим обимом посла, повећаће и број запослених. 
Врпцу на улазу у постројење пресекли су власник "Гирлингера" Јохан Гирлингер и 
градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић, у присуству премијера Србије 
Александра Вучића, који је овом приликом констатовао да је "Митрос" прича о неуспелим 
приватизацијама, свеукупном пропадању, али и о поновном подизању, уздизању и коначном 
успеху српске привреде и српских домаћина. 
- Влада Србије помогла је аустријског инвеститора са 5,3 милиона евра за 300 запослених у 
"Митросу", али и за око 700 људи с којима ће та фабрика потписати уговоре за откуп меса. 
Војводина заиста може да храни половину Европе, али ми морамо да научимо и савладамо 
савремене технологије - указао је Вучић, и као пример истакао машину за класирање свиња, 
која то не чини не по тежини свиња, већ по квалитету меса. 
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И то ћемо морати да мењамо у свом приступу, да би другачије изгледала наша пољопривреда у 
будућности, истакао је премијер и додао да грађани прве производе те фабрике могу да очекују 
у продавницама већ од 15, 20. маја. 
- Имаће да купе нешто што је много боље него неки други произвођачи, што нам нуде из 
иностранства и то је месо узето од наших сељака, најчистије, прерађено и обрађено и понуђено 
тржишту - нагласио је Вучић. 
Власник "Гирлингер Холдинга" на јучерашњој свечаности позвао је фармере да заједно са 
"Митросом" поново изграде Срем и Мачву као упориште свињогојства у Европи.  
НАЈВЕЋИ ПОГОН У ГРУПАЦИЈИ 
Ново постројење простире се на 23.000 квадратних метара и највеће је у оквиру "Герлингер" 
групације. Аустријска компанија већ има производне погоне у Мађарској и Румунији где 
запошљава око 800 људи, а "Митрос" је трећи и уједно највећи производни погон у региону. 
Према плану компаније, на почетку ће бити прерађивано 2.000 до 4.000 свиња недељно, а 
капацитет постоји за 25.000. 
 

Од извоза памети пола милијарде  
Аутор:С. Булатовић  

 

За нашу индустрију информационих технологија ради око 2.000 предузећа у којима је 
запослено 17.000 људи. Циљ је да се 2020. године дуплира и извоз и вредност домаћег 
тржишта 
СРПСКА информатичка индустрија лане је извезла производе и услуге вредне око 420 милиона 
евра. Таман толико је "тежило" и домаће тржиште. Српски сан је да до 2022. и домаћу 
потрошњу и извоз дуплирамо. Да бисмо то и постигли, морамо да образујемо много више 
стручњака, да држава омогући употребу јавних података, електронских фактура у сектору 
малих и средњих предузећа... Анализе консултантских кућа кажу да, и када би са наших 
факултета излазило и десет пута више стручњака, не би се задовољиле потребе у овој 
индустрији. 
У информациним технологијама тренутно послује близу 2.000 предузећа која упошљавају 
17.700 људи. У свету смо већ познати по развоју ембедид система, оних који су уграђени у неки 
други систем и омогућавају његов бољи рад, и то у енергетици и индустрији забаве, али и по 
развоју апликација. 
- Конкурентне цене рада високообразованих стручњака из свих области информационо-
комуникационих технологија поставиле су Србију у центар интересовања највећих светских 
компанија - каже Јелена Јовановић из Удружења за електронске комуникације и 
информационо друштво Привредне коморе Србије. - Сектор ИТ решења је најкомплекснији, 
али за државу и целокупну индустрију најважнији, јер је потребно у сопствени производ 
уложити и време и новац и осетити када је најбољи моменат за пласирање. Ако сте све ове 
услове испунили, ваше тржиште је глобално. Софтвер је једини производ за који имамо 
капацитет да га извеземо у Кину, Канаду, Америку, јер га можете умножити бесконачно много 
пута. 
Закључак студије ОЕЦД-а је да би јака техничка знање, заједно са развојем финих вештина и 
дубљег разумевања пословних процеса, Србији дали водећу позицију за привлачење ИТ 
операција у иностранству. А чак и ако образовни систем изненада почне да школује десет пута 
већи број дипломаца, програмера и софтверских инжењера, не би било довољно да задовољи 
потребе ИТ индустрије. 
- Србија се у најновијој студији консултантске куће "Прајс вотерхаус Куперс" нашла на самом 
врху листе најатрактивнијих локација за градњу нових и проширење постојећих центара 
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пословних процеса - додаје Јелена Јовановић. - Ако желимо да нам ИТ тржиште буде вредно 
милијарду евра, неопходно је да расте стопом од 12 одсто. А ако хоћемо и толики извоз, 
потребан нам је стратешки приступ како помоћи домаћој индустрији да пронађе своје место на 
глобалном тржишту, али и јасни ставови шта доносе технолошки правци у наредних пет 
година. За све то је битно да школујемо више ИТ професионалаца. 
ЈОШ СМО НЕРАЗВИЈЕНИ 
У ПЕРИОДУ од 2001. до 2008. године српско ИТ тржиште је расло више од 15 одсто годишње. 
Од 2008. до 2010. године оно је изгубило чак четвртину вредности. Највеће учешће у нашем 
тржишту и даље има сама опрема - чак 61 одсто. То говори да нам је тржиште услуга 
неразвијено. Не иде нам у прилог ни потрошња на ИТ по глави становника. У Србији се у 2015. 
трошило свега 62 евра по грађанину. Просек Европске уније је - 600 евра. 
 

"Хилтон" као знак поверења у нашу земљу  
Аутор:В. Радуловић 

 
У Београду положен камен темељац за изградњу ексклузивног хотела познатог 
интернационалног ланца 
КАМЕН темељац ексклузивног хотела из интернационалног ланца "Хилтон" положен је јуче на 
углу улица Краља Милана и Краља Милутина, надомак Славије, у Београду, чиме је званично 
почела реализација пројекта вредног 70 милиона евра. Премијер Србије Александар Вучић 
рекао је том приликом да је ова компанија изабрала праву дестинацију, јер ће Србија бити 
сидро стабилности у целом региону западног Балкана и у централној Европи. 
Осмоспратна зграда у стаклу простираће се на укупно 32.418 квадратних метара и имаће 250 
соба и апартмана, док ће на крову зграде бити смештен ресторан са отвореном терасом. 
Отварање хотела планирано је за 2018.  
Према речима премијера Александра Вучића, изградња овог хотела знак је поверења које свет 
има у Србију. 
- У прошлој години број туриста је порастао за 11 одсто, а само у прва два месеца ове године за 
30 процената у односу на прошлу годину. Сваки туриста који долази у нашу земљу значи и нова 
радна места - истакао је премијер Александар Вучић. - Овде се ради о 300 нових радних места, 
али само директно. Реч је о много већем броју истих, јер ће на овом пројекту радити наше 
компаније и добављачи са српском робом, који ће да запошљавају своје људе. 
Премијер је најавио и уређење фасада околних зграда у улицама Краља Милана и Краља 
Милутина, што ће помоћи да будућа велелепна зграда буде још више истакнута. 
Потпредседница за развој компаније "Хилтон ворлдвајд" Марибел Арнет рекла је да верује да 
ће њихов хотел у српској престоници постати "број један" за посетиоце. 
- Ово ће бити први међународно брендирани новосаграђени хотел после неколико деценија. 
Широм света познато гостопримство "Хилтона", нашим гостима ћемо понудити управо овде, на 
најбољој локацији у старом граду - додала је Арнетова. 
Престижни "Хилтон" у центру града је, према речима градоначелника Београда Синише 
Малог, први хотел са пет звездица који се гради у престоници после готово три деценије. 
- Десет година је овај део града био једно запуштено градилиште, и ова инвестиција је симбол 
новог Београда и нове Србије - нагласио је Синиша Мали. 
Свечаном полагању камена темељца, у коме су свој удео дали премијер Александар Вучић и 
први човек Београда Синиша Мали, присуствовао је и амбасадор САД у Београду Кајл Скот. 
Подршку су дали и председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж, главни урбаниста 
града Милутин Фолић и многи други.  
Компанија "Хилтон ворлдвајд", која има више од 570 објеката широм света, дошла је на српско 
тржиште тако што је потписала споразум с компанијом "Белага менаџмент" д.о.о. Из "Хилтона" 
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поручују да ће отварањем хотела у Београду пружити својим гостима могућност да искусе један 
од "најинтригантнијих" главних градова на европском континенту, који великом брзином 
постаје дестинација коју би обавезно требало посетити. 

 
 

 

 
 
Синдикат доделио награде најбољима поводом 1. маја 
Аутор:З. Д. 
 
Првомајске награде Градског већа Савеза самосталних синдиката Новог Сада добили су ЈКП 
„Тржница” и филијала Републичког фонда за здравствено осигурање за Јужнобачки округ.  
Од појединаца, Првомајска награда припала је Ивану Дудварском из „Данубијуса”, Милану 
Којићу из „Унимента” у Каћу и Бориславу Лазаревићу из лединачког предузећа „Теко мајнинг 
Раковац”. 
Градско веће Савеза самосталних синдиката Новог Сада награде ће уручити у уторак, 26. 
априла.Награде се додељују поводом 1. маја, Међународног празника рада.  
  

Немају ни приходе ни шансе да се осамостале 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Више од половине младих људи у Србији су издржавана лица, сваки пети је власник радње или 
компаније, док 80 одсто младих сматра да је покретање сопственог посла велики ризик, чуло се 
на Привредном форуму младих у Привредној комори Србије. Стопа незапослености младих од 
15 до 24 године у Србији је чак 47 одсто. По последњем попису из 2011. године, младих од 15 до 
29 година било је 1.322.201 и чинили су више од петине укупног становништва Србије, односно 
21,07 одсто. Сваки трећи млади човек уопште нема шансе да се осамостали јер не остварује 
никакве приходе. 
По резултатима анкете коју је у Србији спровео Институт за социолошка истраживања, чак 
пола милиона младих између 20 и 34 године живи с родитељима, а чак трећина нема ни 
изгледе да започне самостални живот јер нити има сопствене приходе нити види начин како да 
дође до посла. Да зло буде веће, чак и млади који данас имају радно место не могу себи да 
приуште изнајмљивање стана и осамостаљивање јер, када се након плаћања подстанарства 
направи рачуница, немају довољно новца за пристојан живот. Анкета је показала и да млади 
најчешће до стана долазе уз финансијску помоћ родитеља или наследством. 
Финансијску помоћ младим незапосленим људима најчешће пружају запослени родитељи или 
они који су одрадили свој радни век и стигли до пензије. Више од половине од 1,7 милион 
пензионера у Србији данас издржава своју децу па чак и унучад пошто млађе генерације или 
немају посао, а када га и имају, немају довољно новца да купе или изнајме стан. И једна 
занимљивост – међу младима који живе с родитељима више је мушкараца. 
Социолог Срећко Михаиловић оцењује да у Србији нема озбиљних системских напора да се 
младима олакша ступање у свет рада. Он истиче да држава даје паре младима, али да курсеви 
оспособљавања за неки посао нису гаранција да ће се они запослити. 
– Људи се не рађају као предузетници, неко их мора доучити и обучити, а то не могу професори 
универзитета, који причају теоријске бајке, већ они млади људи који су започели бизнис пре 
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три године и у томе успели – сматра Михаиловић. – Они треба да им испричају шта значи 
књиговодство, шта значи рад, тржиште, шта значи започети производњу, а немаш коме да 
продаш оно што си произвео. Дакле, нису у питању само паре већ читав низ акција које неко 
треба да осмисли, али не из кабинета, него људи из праксе. 
Министар омладине и спорта Вања Удовичић истиче да је 47 одсто, колико је стопа 
незапослености младих, превише, додајући да је време да привредници дају шансу младима за 
праксу, а потом и запослење.– Приватници кажу да су очекивања младих после завршеног 
факултета огромна и да не могу сви да буду директори или менаyери с великим платама – 
наглашава Удовичић. 
С друге стране, млади неретко немају одговарајућа знања за посао за који аплицирају. У 
сарадњи с цивилним сектором израђен је Национални програм за запошљавање младих до 
2020. године, а циљ је да се покрену институције, компаније, организације и да се дају 
смернице како деловати да би се смањила незапосленост младих. 
Радно место је кључ 
Јасно је да младима данас, а тешко да ће се стање битно променити у наредних неколико 
година, нема ништа без маме и тате уколико немају радно место. И то радно место које им 
обезбеђује да самостално започну живот, а то подразумева и да изнајме стан и имају за храну, 
одећу, обућу и остале животне потребе. Уосталом, треба им само оно што има њихова 
генерација у другим државама. Дакако, да би се до тога дошло све се мора мењати, од 
образовања, обуке, праксе, традиционалних односа у породици, прихватања чињенице да су у 
Србији плате мизерне и да се често мора радити и по неколико послова зарад пристојног и 
самосталног живота. Све то не може се догодити преко ноћи, што несумљиво значи да ће стопа 
незапослености младих у Србији још дуго бити превисока. 
  

Наставити започете реформе 
Аутор:Д. Мл. 
 
– Европска банка за обнову и развој очекује да ће Србија наставити пуну посвећеност и 
континуитет у започетим реформама – истакао је председник те финансијске институције Сума 
Чакрабарти на састанку с министром финансија Душаном Вујовићем, додавши да ће ЕБРД 
подржати нови инвестициони моментум.  
Вујовић је, у оквиру пролећног заседања ММФ-а и Светске банке у Вашингтону, разговарао са 
Чакрабартијем о примени постојећег програма сарадње ЕБРД-а и Србије, која укључује 
подршку реструктурирању финансијског сектора и јавних предузећа и развој пословног 
окружења. Председник ЕБРД-а рекао је да ће та финансијска институција знањем и 
финансијском подршком подржати корпоративно реструктурирање ЕПС-а, ЈП „Србијагас” и 
других јавних предузећа и активно се укључити у разрешавање питања проблематичних 
кредита, а на основу Стратегије коју је донела Влада Србије и на чијој реализацији заједно раде 
Народна банка Србије и Министарство финансија. 
Потпредседник Светске банке за Европу и Централну Азију Цирил Милер рекао је да Србија 
сада има увид у реалне могућности развоја те да јој то помаже да прецизно дефинише 
приоритете у наставку фискалног прилагођавања, јачању капацитета и ефикасности. Он је, 
током билатералног сусрета с Вујовићем, оценио да се Влада Србије добро показала у 
постигнутим резултатима и да је сада важно не прекидати започети ритам. 
По његовим речима, пут којим Србија иде исти је као и онај којим иду све успешне економије и 
да је циљ – стварање плодног тла за инвеститоре, стални прогрес и напреда – 
достижан.Вујовић је, говорећи о наставку успешне сарадње са Светском банком, рекао да су 
унапређење здравственог, образовног и пензионог система – три најважније области којима се 
треба посветити и разговарати током будућих сусрета. 



10 

 

Србија водећа економија Западног Балкана 
– Мислимо да добри резултати структурних реформи у Србији носе велики кредибилитет, то 
свет препознаје и то треба искористити јер сте показали да су амбициозно постављени циљеви 
достижни – рекао је Цирил Милер, и додао да је Србија услед низа добрих макроекономских 
показатеља, у овом тренутку водећа економија Западног Балкана. 
 

 
 

 
 

Савић: Кина гледа унапред, зна шта ради у Железари 
Извор: Н1  

 

Европска унија нерадо гледа на компаније које су дотиране од стране државе и то вероватно 
неће дозволити након приватизације смедеревске челичане, сматра професор Екомомског 
факултета у Београду Љубодраг Савић гостујући у Дневнику у 19 на Н1. 
Кинеска компанија не би дошла у Србију да не верује да може да се испуни оно што је 
договорено. 
"Ми увек посматрамо из наших уских визира. Кина гледа 50 година унапред, јако знају добро 
шта раде. Не купују компанију за сутра него за будуће време", каже Савић. 
Европа у овом случају не прихвата радо Кину на својој териториј, сматра он.  
"Они дакле имају једно прилично лицемерно понашање. Са једне стране су врло расположени 
да виде Кинезе као инвеститоре у свом дворишту, што потврђује најбоље она помпезни дочек 
кинеског социјалистичког председника, на краљевски кочијама у краљевини Енглеској, а са 
друге стране нерадо гледају сваку кинеску компанију која долази на европско тржиште на мала 
врата", рекао је Савић.  
 

 

Уговор за продају Железаре: Нова шанса за "старо гвожђе" 
Извор: Н1  

 

Српска челичана требало би да добије још једну шансу, уз новог власника. Министар привреде 
Жељко Сертић и председник кинеске компање Хестил, како је најављено, потписаће у 
понедељак, купопродајни уговор за Железару Смедерево. 
У смедеревској железари гвожђе и челик се производи више од 100 година. За то време 
челичана је променила неколико назива - Сартид, Рудници и железара у Смедереву, 
Металуршки комбинат Смедерево. Слично је било и са власницима. На челу челичане Влада 
Србије се нашла 2002. да би је због стечаја 2003. године купила компанија УС СтИл. 
У преиоду од 2006. до 2008. производња се након дугогодишње стагнације, први пут 
приближила капацитету Железаре. Међутим, производња од 2,2 милиона тона челика 
годишње, није достигнута. 
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Почетком 2015. године фирма "ХПК инжењеринг"преузела је управљање железаром. Амбиције 
су биле да челичана почне да послује профитабилно, али Железара није остварила профит, 
како је речено јер је цена светског челика значајно пала. 
Тренутно у челичани ради 5.000 радника. Железара има две високе пећи и може да направи 
2,2 милион тона челика, а на месечном нивоу сада се производи 160.000 тона челика. 
Очекивања актуелне власти су да ће са новим власником производња бити повећана. Како је 
најављено, Железару је за 46 милиона евра купила кинеска компанија Хестил. 
Она има 37 високих пећи у фабрикама и може да произведе 50 милиона тона челика годишње. 
Укупна средства кинеског челичног гиганта су 47 милијарде евра, а будући власник планира да 
уложи 265 милиона евра. 
За сада није познато у шта кинески партнер планира да улаже када је у питању Железара. 
Такође није познато ни како ће, и да ли ће, на будуће пословање утицати и коначан став 
Европске уније по питању ове трансакције. 
 

 


