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Бриго моја, пређи на другога  
Аутор: Зоран Радовановић  
 
И док у Синдикату Центра за стрна жита кажу да се запослени надају да град неће 
да угаси научноистраживачку установу таквог реномеа и традиције дуге готово 120 
година, у пословодству не искључују ни ту могућност  
Скупштина града Крагујевца усвојила је одлуку о прихватању оснивачких права над Центром 
за стрна жита, који је до сада био под ингеренцијом државе. Образлажући одлуку, 
градоначелник Крагујевца Радомир Николић је рекао да се коначно, годину дана од покретања 
иницијативе, и формално завршава процедура преласка Центра за стрна жита под окриље 
града Крагујевца.  
Узгред, треба подсетити да иницијатива о преласку Центра под окриље града датира из 
времена претходне локалне власти, али предизборна кампања је у току! Николић је напоменуо 
да је одлуци градског парламента претходила сагласност надлежних министарстава и агенција, 
те да је након тога Влада Србије, средином марта, усвојила закључак којим се граду Крагујевцу 
омогућава преузимање оснивачких права над том научноистраживачком установом.  
Овај закључак, међутим, не омогућава градској управи аутоматско преузимање оснивачких и 
власничких права над Центром. Напротив, промена оснивачких права над том установом биће 
озваничена тек кад Министарство привреде и крагујевачка градска управа потпишу уговор о 
томе што би, према информацијама из Центра за стрна жита, требало да се догоди "ових дана". 
Малициозни би рекли да је ово растегљив временски рок који, с друге стране, имплицира 
поприлично нејасне намере кад је коначна судбина Центра за стрна жита у питању. Но, у 
градској управи сматрају да је овим закључком Владе статус Центра решен, док је Радомир 
Николић потврдио да се град обавезао да ће да измири обавезе које Центар има према 
повериоцима и запосленима. Подсећа, такође, да су у градском буџету за 2016. годину 
опредељена средства за те намене. "Наравно да смо и ми и запослени у Центру за стрна жита 
свесни чињенице да немамо довољно средстава да све обавезе измиримо одједном, али ћемо 
ићи корак по корак и најпре ћемо исплатити неисплаћене зараде", поручује Николић.  
Извесну конфузију, међутим, изазвало је крагујевачко Градско веће које је, непосредно након 
седнице Скупштине града на којој је изгласано преузимање оснивачких права над Центром за 
стрна жита, дало сагласност на програм пословања новоформираног Центра за пољопривреду 
и рурални развој, са седиштем у Церовцу, надомак Крагујевца. То не чуди имајући у виду да се 
и са званичног места могло чути да ће та установа, или привредно друштво, како је 
регистровано у АПР, бити правни наследник Центра за стрна жита, те да ће да преузме и 
преостале "житаре". И док у Синдикату Центра за стрна жита кажу да се запослени надају да би 
могли да буду правни претходник Центра за рурални развој, те да град неће да угаси 
научноистраживачку установу таквог реномеа и традиције дуге готово 120 година, у 
пословодству не искључују ни ту могућност, што доводи у питање стварне намере државних, а 
још више градских власти кад је будућност Центра за стрна жита у питању.  
У таквој ситуацији, запосленима у Центру за стрна жита који су у штрајку још од марта прошле 
године, и којима се дугује по 30 плата, остаје да се надају да ће градска управа, као нови 
власник, почети што пре да испуњава преузете обавезе, односно да измирује дугове нарасле на 
око 130 милиона динара, од чега се највећи део односи управо на неисплаћене зараде. Надају се 
и социјалном програму за све оне који желе да напусте установу. Центар за стрна жита у 
Крагујевцу, подсетимо, најстарија је аграрна научноистраживачка установа у Србији и на 
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Балкану која је од оснивања, давне 1898. године до пре коју годину, патентирала више десетина 
сорти стрних жита. Центар је, пре десетак година, најпре почео да запада у тешкоће које су, 
услед државне небриге, прерасле у пословно-финансијску агонију, чија је последица и 
прошлогодишња распродаја комплетне покретне имовине (комбајни, трактори и друга 
механизација, рачунарска и друга опрема). Запослени су штрајковима и протестима, од којих је 
најпознатији онај из октобра 2009. када су јавно, на ломачи, спалили докторске и магистарске 
дипломе, као и признања за допринос развоју нових сорти житарица, настојали да укажу на 
ситуацију у Центру. Конкретног одговора надлежних није било све до средине прошлог месеца, 
када се држава, руковођена оном пословицом: "Бриго моја...", одрекла власништва над 
Центром за стрна жита.  
Амбициозни планови  
- Одлуком о преузимању Центра, град се обавезао не само да сачува установу и њену делатност, 
која има велике заслуге за развој пољопривреде у Србији, већ и да обрадиво земљиште, којим 
располаже Центар, искористи за реализацију занимљивих пројеката. Реч је о 70 хектара у 
Собовици где би, у сарадњи са кинеским партнером, требало да се изгради огромно постројење 
за прераду меса, док би на 50 хектара, на потезу између зграде Електрошумадије и ауто-пута 
према Коридору 10, требало да никне нова индустријска зона. План је да то буде слободна зона 
у којој ће се запошљавати грађани Крагујевца - истиче градоначелник Крагујевца Радомир 
Николић.  
 
Злостављање незапослених 
Аутор: Фонет 
 
Крагујевац - Савез самосталних синдиката Крагујевца затражио је од министра за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања Александра Вулина да "спречи државно 
злостављање незапослених лица у стању социјалне потребе и лица са инвалидитетом", 
наводећи да Србија не сме да штеди на најсиромашнијима. 
У отвореном писму упућеном министру Вулину наводи се да је Националана служба за 
запошљавање расписала конкурс за јавне радове, који је намењен првенствено особама у стању 
социјалне потребе и особама са инвалидитетом. Конкурсом је предвиђено да се тим 
категоријама становништва, за рад на јавним радовима, "исплати накнада за обављени посао" 
од 18.000 динара за пун фонд радних часова. Накнада за обављени посао у законодавству 
Републике Србије назива се зарадом и не може бити мања од минималне зараде, истиче се у 
писму. Прецизира се да је домаћим законодавством предвиђено да је пуно радно време, 40 
часова, радна недеља, и да је јасно је да је зарада лица са социјалним потребама и особа са 
инвалидитетом, у месецу просечне дужине са 176 радних сати, уз примену критеријума 
минималне цене рада, не може бити мања од 21.296 динара. Непримењивањем термина 
зарада, Национална служба за запошљавање, покушава да ове две најугроженије категодије 
становништва плати мање за њихов рад од законског минимума, наводи се у писму. Тиме, не 
само што крши законе, већ понижава и злоставља, ове већ угрожене категорије друштва. То 
што је неко ко је у стању социјалне потребе или због инвалидитета, спада у категорију теже 
запошљивих особа, не сме да буде разлог његове дискриминације висином зараде, закључује се 
у писму.  
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Вујовић: Позитивне оцене 
Аутор: Фонет 
 
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је по завршетку редовног пролећног заседања 
Светске бабке и Међународног монетарног фонда, да представници тих финансијских 
институција позитивно оцењују крај прошле године, као и први квартал ове године, о чему ће 
се разговарати после успостављања нове владе и доласка ММФ у јуну. 
Независно од тога ко победи на изборима и ко буде у новој влади остаје обавеза Србије да 
настави са трогодишњим програмом реформи и да их спроведе због себе, рекао је Вујовић за 
РТС. "То је програм реформи које је Србија за себе дефинисала, ММФ, Светска банка ЕИБ се 
придружују да нам помогну, али то је наш програм реформи", додао је он. Говорећи шта ће 
бити кључно када се изабере нова влада, Вујовић је напоменуо да смо стали на спровођењу 
структурни реформи и да предстоје важни кораци и код предузећа у агенцији за приватизацију 
која морају да буду разрешена до краја маја. То су и питања јавних предузећа, пре свега 
великих предузећа као што су ЕПС, "Србијагас", Железница, "Путеви Србије", али и пре свега 
наставак реформи јавног сектора, наставак побољшања рада администрације, преласка на 
модерну владу - то ће бити основне теме разговора у наредном периоду. Како каже Вујовић, 
истакнуто је да је Србија фактор продужавања такозване берлинске агенде која је пре две 
године започета на ширењу инфраструктуре а сада се прелази на разговоре о трговини, 
транзиту за читав регион Западног Балкана. "Нас стављају на прво место, дају нам значајну 
улогу. То нису само похвале већ обавеза да истрајемо у нашим реформама и да будемо активни 
фактор свих ових иницијатива на Балкану", рекао је Вујовић. Светска банка на техничком 
нивоу започиње озбиљне припреме већ следеће недеље, навео је Вујовић. "Они ће послати 
екипу у Београд где ће разговарати детаљно о могућностима продубљавања трговинских 
односа и продубљавању односа који регион Балкана стављају на карту Европе како у транзиту у 
контексту мигрантске кризе тако у транзиту у сваком погледу за туризам, трговуну за услуге. 
Како је истакао, Србија ту постаје централно место у целој причи. Мислим да ћемо успети да 
одогворимо на ову иницијативу да ћемо успети да будемо фактор побољшања сарадње у целом 
региону Западног Балкана, рекао је Вујовић. Најважнија је, додао је, трговина, као и пратеће 
финасијске услуге јер банке не врше довољно услуга у домену финансирања трговине и развоја, 
а затим и комплетирање инфраструктуре и осталих иницијатива, које предстоје.  
 
Потписан Споразум о Железари 
Аутор: Фонет 
 
Смедерево - Представници компаније Хестил и Владе Србије, у присуству премијера 
Александра Вучића, потписали су данас купопродајни уговор за Железару Смедерево. 
Споразум су потписали министар привреде Жељко Сертић и председник Хестила Ју Јонг.  
Премијер Вучић, након потписивања уговора, рекао је да је данас је важан и велики дан за све 
нас и за раднике смедеревске Железаре, који су ово заслужили после много година 
неизвесности. 
Прича о Железари је прича о борби, рекао је Вучић и додао да очекује да би кинески 
председник Кси Ђинпинг могао да посети Србију средином ове године.  
Отправник послова амбасаде Кине Лу Шунг изјавио је после потписивање уговора о 
купопродаји железаре у Смедереву да је то прва кинеска инвестиција у велико српско 
предузеће и додао да је тиме стратешко партнерство Кине и Србије подигнуту на виши ниво. 
- Верујем да вас Хестил неће разочарати и да ће донети развој, заштиту права радника и дати 
допринос локалној заједници, рекао је он и изразио уверење да ће железара бити модел 
сарадње Кине и европских земаља. 
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Приликом сваке посете Србији осећам да је земља пуна снаге и виталности, а верујем да се то 
може приписати виталности српског народа и руководству на челу са премијером Александром 
Вучићем, изјавио је данас председник компаније Хестил Ју Јонг, после потписивања уговора о 
куповини Железаре Смедерево. 
- Ми смо задивљени професионалношћу и стручношћу српског тима који ради на овом 
пројекту у Смедереву, а то је додатно ојачало нашу одлучност да инвестирамо овде, рекао је он. 
Градоначелница Смедерева Јасна Аврамовић изразила је данас уверење да ће долазак кинеске 
компаније Хестил препородити Смедерево. 
Смедерево сада чека велика будућност, оценила је она и захвалила свима који су допринели да 
се оствари уговор о куповини Железаре. 
 
 

 

"Обећање, па из Кине, а шутирају ме испод стола" 
 
 
Зрењанин -- Председник СНС Александар Вучић изјавио је да са истом упорношћу као за 
Железару, бити решен и проблем индустрије меса Бек у Зрењанину.  
"Борићемо се заједно и направићемо нови Бек и још нешто што није радило и вредело", рекао 
је Вучић на предизборном митингу у Зрењанину. 
Коментаришући критике појединаца, који су у Зрењанину исцртали графит 
"Вучићу, зашто Митрос, а не Бек", Вучић је рекао да разлику није правио.  
"Ништа од Митроса остало није, рушевине, динара и радника нигде, катанац на фарбици, а 
данас Митрос поново ради. Борићемо као што смо се борили за Митрос и за неки нови Бек, 
нове инвестиције и бићете задовољни. И борићемо се заједно за то", рекао је Вучић.  
Истакао је да никада не прича празне приче, и у прилог томе навео да Лир и 
Делфак су дошли у Нови Сад, да је МСК поново почела да ради, те додао су 
шледећи на реду Зрењанин, Панчево и Сомбор.  
Подсетио је да је Светска банка данас саопштила да ће поново морати да мења процену 
привредног раста због уласка Кинеза у Железару, што показује да ће у наредних пет година 
Србија имати динамичан раст.  
Вучић је рекао да је влада обезбедила да Србија буде поштована у свету, и у прилог 
томе навео добар однос Србије са свим земљама света, између осталог и Кином и 
Турском, о чему најбоље говоре инвестиције  
Он је, међутим, нагласио да ништа не пада с неба, већ да је труд и упорност 
потребна за сваки позитиван корак.  
"Кад сам отишао први пут на Самит у Кину, седео сам у просторији са премијером. 
И рекао сам им да нећу да напустим њихову земљу и ту салу док ми не обећају да ће 
следећи самит да буде у Србији... Видим, шутира ме амбасадор испод стола, они 
мртви озбиљни сви... и одједном Ли Кећианг развуче уста у осмех и сви Кинези 
задовољни, почеше да тапшу, кажу прихватамо Београд, прихатамо Србију...", 
рекао је Вучић.  
Према његовим речима, Србија је успела управо због те упорности...  
Вучић је рекао да у Србији нема хаоса као на другим местима и да је то постигнуто 
захваљујући грађанима, који су тражили и хтели стабилну Србију, која размишља 
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о будућности, а не прошлости, о запошљавању, бољем животу.  
Како је навео, СНС води кампању у којој никог не помиње и не критикује, док 
критичари странке и њега немају другу политику осим политике мржње.  
"Ми никога не мрзимо, не угрожавамо, немамо прљаве спотове. У спотовима 
говоримо само о позитивним стварима у будућности и тражим од вас да ових 
неколико дана остане тако. Ако побеђујемо, хоћу да побеђујемо чисто, чисто као 
суза и сунце", рекао је Вучић и додао да увреде и мржња политичких противника 
више говори о њима.  
Подсетивши да је из Светске банке пре неколико дана речено да је једно сигурно, а 
то је да ће они који дођу после Вучића имати много бољу позицију и темеље него 
што је Вучић затекао, лидер напредњака је поручио да је пред нама период 
финансијског раста.  
"Не пада ми на памет никоме да се удварам, али ће се живети лакше", рекао је Вучић, 
додајући да ће пензије само да расту, да ће плате у јавном сектору бити стабилне и 
сигурне, а да ће плате у приватном сектору тек да расту.  
Вучић је од грађана затражио да се боре, не за његову или било чију фотељу, већ за 
будућост Србије, за нове железаре, џонсон електрике, за друге фабрике.  
На почетку Вучићевог обраћања једна жена из публике је довикнула да је гладна, а 
обезбеђење скупа је мирно извело из сале.  
Потпредседник СНС Горан Кнежевић рекао је да су иза претходних власти остале 
затворене и пропале фабрике, а да данас захваљујући храбром и пожртвованом 
раду премијера и његовог тима ради Митрос из Сремске Митровице, да је 
потписан уговор за Железару Смедерево.  
"Надам се да ћемо тако разрешити и Петрохиемију и РТБ Бор и свих посрнулих гиганата", 
рекао је Кнежевић, додајући да СНС жели да врати Војводини епитет житнице 
Европе, да уједини грађане око тих циљева и око интереса генерација које долазе.  
Кнежевић не сумња да ће СНС у томе успети и да ће грађани на тај начин бити 
једини победници предстојећих избора, наводећи да је уверен да се уз Вучића, 
његову енергију и посвећеност, може све то реализовати.  
 
ФАП се нада Војсци: 20.000 ЕУР уместо 70.000 
Извор: Танјуг  
 
Прибој -- Генерални директор ФАП-а Ранко Вуковић сматра да је решење за ову компанију у 
Унапред припремљеном плану реорганизације (УППР), а не стечају.  
Он је, у изјави новинарима, казао да је за ФАП веома важан пројекат ремонта возила за Војску 
Србије, истичући да се нада послу са Војском. 
"У ових месец дана успели смо да пројекат који је важан за ФАП и Војску приведемо крају. 
Овим смо показали да радници ФАП-а и постројења у техничко-технолошком смислу могу 
да одговоре обавезама ремонта за Војску. Надам се да ћемо ускоро са Војском потписати 
уговор, добити сертифиат и бити квалитетан партнер, ремонтни центар“", нагласио је 
Вуковић.  
Он је рекао да се на ремонту возила радило месец дана како би се Војска уверила 
да је ФАП сигуран партнер и да је сада остао само формални део да се уговори 
потпишу и прво возило, које је било пилот пројекат, преузме.  
Вуковић је истакао да би тај посао значио посао за најмање 300 до 400 радника, чија радна 
места би била везана за ремонт војних возила.  
Он је указао да се ремонтом продужава век возила и да кошта око 20.000 евра, док 
набавка новог стаје 70.000 евра, тако да би у буџету остала значајна средства.  
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Директор ФПА-а навео је да се тренутно ради и на монтажи построја за оклопна возила 
египатске војске, а ако се успе у овом послу то би донело уговор вредан 40 милиона евра.  
Исто тако одржани су успешни разговори са Камазом, руском компанијом која има велики 
инерес за набавку резервних делова за своја возила.  
Такође, како каже, постоји интерес и једне немачке фирме, која ради мерцедесов 
програм, да пребаци део производње склопова и одређених делова у Прибој.  
"ФАП има смисла ако има купца. Нама је најбољи домаћи купац, али с обзиром на ситуацију 
видимо будућност и перспективу у извозу. База нам је сарадња с Војском, тако да би 30 до 
40 одсто финансирања требало да буде из наменске потребе, а остатак на иностраном 
тржишту", каже он.  
Вуковић је рекао да су у току и разговори са ТАТРА о приватизацији ФАП-а, и да се 
чека на захтеве те компаније, пошто су из Прибоја пренели своје услове.  
Упитан шта ће бити после 31.маја, када буде престала заштита од поверилаца, Вуковић је 
нагласио да решење види кроз УППР и потражњу клијената.  
То је тежак посао и има смисла само ако постоје бизнис планови, додао је он.  
"Мој предлог неће бити стечај, већ УППР, једина законска форма коју има ФАП на избору"“, 
закључио је Вуковић. 
 
 
 

 

Бајатовић: За Азотару најбољи модел докапитализација  
Извор:Танјуг 
 
Унапред припремљени план реорганизације у ХИП Азотари Панчево се поштује и реализација 
инвестиција иде планираним темпом, а најбоље би било када би се за то предузеће нашао 
стратешки партнер кроз модел докапитализације, изјавио је данас генерални директор 
"Србијагаса" Душан Бајатовић. 
Он је приликом посете том предузећу рекао да су су биланси Азотаре очишћени и да нема 
нерешених дугова, што је, како је додао, велика предност за долазак инвеститора. 
"Треба да видимо какав је план и шта се очекује, на путу смо да нађемо стратешког партнера у 
наредних годину и по дана и гледали би да то буде модел докапитализације", рекао је он 
новинарима. 
Како је казао, разговара се са Немцима, Италијанима, а највише интересовања влада од стране 
руских партнера. 
"Наша жеља је да то буде кроз модел докапитализације уз инвестиције. Циљ нам је да Азотара 
буде трајно велики економски субјект на тржисту ", рекао је. 
Бајатовић каже да он лично сматра да је најбоље ићи на модел докапитализације, истичући да 
је тај модел код нас дуго био занемарен у процесима приватизација. 
"Ако неко уложи свеж новац, донесе нову технологију и успе да обезбеди одговарајуће 
количине гаса, то је добро... Може то бити уговор слично ономе што је данас потписано за 
Железару Смедерево, то је добар модел, да се прода предузеће уз обавезујући инвестициони 
циклус", рекао је. 
Процењена вредност имовине Азотаре је преко 120 милиона евра. 
Бајатовић истиче да се у предузећу поштује Унапред припремљени план реорганизације 
(УППР) који је усвојен крајем 2014. године, да је предузеће раздвојено на два привредна 
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субјекта, односно да је формирано ново привредно друштво Специјална Лука, где је ЈП 
"Србијагас" 100 одсто власник. 
Такође реализација стратешких циљева кроз инвестиције у производњу, екологију и 
побољшање енергетске ефикасности иде темпом који не "искаче" из УППР-а, речено је на 
конференцији за новинаре. 
Бајатовић је казао да Азотара на време плаћа испоручени гас. 
На конференцији је речено да висина инвестиционих улагања предвиђених УППР-ом износи 
90 милиона евра. 
Реализацијом тих инвестиција биће омогућено повећање капацитета фабрике за 50 одсто, 
односно милион тона производње годишње, затим обезбеђена већа енергетска ефикасност, 
прозивидња по еколошким стандардима, омогућен бољи квалитет и већи асортиман готових 
производа. 
На конференцији је речено да је инвестиција у погон КАН-а једна од највећих (преко 10 
милиона евра) и да ће бити завршена до краја октобра. 
Са завршетком те инвестиције, биће и завршене све због којих је Азотара била принуђена на 
дуже временске застоје и на рад са смањеним капацитетом. 
Иначе, ове године планирана је производња од 250.000 тона готових производа, следеће 
400.000 тона, а завршетком свих предвиђених инвестиција фабрика ће моћи да произвде и до 
милион тона свих врста ђубрива-азотних и комплексних. 
Очекује се да ће већ у овој години предузеће Специјална Лука, остварити приход већи од 
милион евра. 
Представници предузећа истичу да је ово последња тежа година за Азотару и да ће наредне 
бити продуктивније. 
 
Представници синдиката: Долазак Хестила у Смедерево је успех 
српске владе и Србије  
Извор:Бета  
 
Председник Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) у Железари Смедерево 
Саша Ћолић и председник Самосталног синдиката Железаре Смедерево оценили су да је 
долазак кинеског Хе Стила, успех српске владе и Србије. 
Чолић је агенцији Бета рекао да је то нови почетак за Железару, јер је кинеска корпорација 
највећи произвођач челика у Азији, с најбољом технологијом. 
- Очекујемо побољшање и проширење палете наших производа и неколико нових погона и 
самим тим шире тржиште. У протекле четири године неколико пута смо били на принудним 
одморима, а зараде су биле битно смањене - казао је Чолић. 
Чолић очекује да ће око 600 младих који су протеклих година дошли у Железару, добити 
уговор о раду на неодређено време, што би им обезбедило сигурност и егзистенцију. 
Уговор о продаји "Железаре Смедерево" кинеској компанији "Хестил" потписан је данас на 
свечаној церемонији уприличеној у кругу железаре, а том чину присуствује и председник Владе 
Србије Александар Вучић, министри у влади, челници кинеске компаније и представници 
дипломатског кора.  
Председник Самосталног синдиката Железаре Смедерево Синиша Прелић рекао је да је"после 
пет године стрепњи, неизвесности и страха" потписивање уговора са Хи стилом о преузимању 
Железаре "један од најсрећнијих дана за раднике Железаре". 
- Велика је ствар што је уговор веома фер, свих 5.050 радника на својим радним местима, неће 
бити отпуштања, неће бити смањивања зарада - навео је Синиша Прелић. 
Он сматра и да је огроман успех што је потписан уговор са једним од највећих произвођача 
челика, који је спреман да инвестира и донесе нову технологију. 
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Маја Гојковић положила камен темељац за фабрику нудли у Руми  
Извор:Танјуг  
 
Функционерка СНС Маја Гојковић и извршни директор Синоватион групе из Непала Нирвана 
Чаудри положили су данас у Руми камен темељац за изградњу фабрике нудли - полуготових 
јела од тестенине. 
Гојковићева је том приликом истакла да за политичара не постоји веће задовољство него када 
отвара неку фабрику или полаже камен темељац за објекте у којима ће бити отворена нова 
радна места. 
- Некада је отварање фабрика и полагање камена темељаца била реткост у Србији, а данас 
имамо ситуацију да се скоро сваки дан ширем Србије отварају нове фабрике и полажу нови 
камени темељци, што показује да је Србија постала значајан фактор у региону, а то се 
потврдјује свакодневно на терену - казала је Гојковићева. 
Председник општине Рума Слађан Манчић је рекао да је Синоватион група прва компанија из 
Непала која је инвестирала у Србију истакавши да је поносан на чињеницу да је управо прва 
општина у Србији у која та компанија инвестира Рума. 
Он је рекао да ће у првој фази у тој фабрици бити запослено 409 радника, а да ће када буду 
окончане све три планиране фазе бити запослено више од 1.200 људи. 
Непалска компанија постоји 140 година има фабрике на четири континента у десет земаља и 
има широк спектар послова од енергетике до телекомунијкација, а посебно су познати по 
производњи нудли, односно тестенина за брзо спремање супа, чорби и других куваних јела. 
Извозе у 35 земаља света, а власник је већ честири године на Форбсовој листи најбогатијих 
људи света. Од укупне производње у фабрици у Руми 70 одсто ће бити намењено извозу. 
 
Ковачевић: Нетранспарентан поступак продаје, не знамо колики су 
дугови железаре  
Извор:Бета 
 
Саветник за страна улагања Милан Ковачевић поздравио је данас продају Железере Смедерево 
кинеској компанији Хестил, али је критиковао нетранспарентност поступка продаје 
смедеревске челичане. 
- У јавности је саопштено да се продаје имовина Железаре. Ако се продаје имовина онда би сад 
био уговор о купопродаји те имовине за цифру (46 милиона евра) за коју смо чули да је 
пристала кинеска компанија - рекао је Ковачевић за Радио Слободна Европа. 
Ковачевић је рекао да је сада питање како ће Железара наставити рад. 
- Морало би бити основано ново предузеће са том имовином и почети да послује испочетка. С 
друге стране остаје да не знамо колико су нагомилани дугови, а то остаје пореским 
обвезницима да надокнаде јер сума од 46 милиона евра неће бити довољна - казао је 
Ковачевић. 
ПОТПИСАН УГОВОР Железара продата кинеској компанији Хестил; Вучић: Сада да попијемо 
по коју  
Уговор о продаји "Железаре Смедерево" кинеској компанији "Хестил" потписан је данас на 
свечаној церемонији уприличеној у кругу железаре, а том чину присуствовали су и председник 
Владе Србије Александар Вучић, министри у влади, челници кинеске компаније и 
представници дипломатског кора.  
Он је рекао и да је неизвесно какво ће бити стање на тржишту у будућности. 
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- Вероватно ће се цене у једном моменту и поправити, вероватно рачунају с тим да ће успешно 
пословати. Али са друге стране не знамо да ли ћемо уговором ући у даље државно испомагање. 
Што није у складу са правилима Европске уније, али и нашим могућностима. Јер настављамо 
да повећавамо дуг према иностранству и расипамо новац на разну државну помоћ - што прави 
огроман број других проблема - рекао је Ковачевић. 
У Смедереву је данас потписан уговор о продаји Железаре Смедерево компанији Хестил за 46 
милиона евра. Кинеска компанија планира да у Железару инвестира 300 милиона евра, 
достигне максималну производњу од 2,1 милиона тона и задржи свих 5.050 радника. 
 
УПОЗОРЕЊЕ Штрајк радника "Комуналца" у Чачку  
Извор:Бета  
 
Запослени у Јавном комуналном предузећу "Комуналац" у Чачку одржали су данас једносатни 
штрајк упозорења због непоштовања Колективног уговора који су потписали са градским 
руководством крајем јуна 2015. године. 
Они су најавили да ће штрајк упозорења трајати наредних девет дана, када ће од 7 до 8 часова 
обустављати рад, након чега ће ступити у генерлани штрајк, уколико њихов захтев за 
поштовањем Колективног уговора не буде испуњен. 
У Независном синдикату "Комуналца", који је организатор штрајка, кажу да је штрајк 
упозорења најављен локалној самоуправи али да их нико из градског руководства још није 
позвао на разговор. 
Синдикат је оценио да се у "Комуналцу" не поштује Колективни уговор потписан 30. јуна 
прошле године и да се радницима не исплаћује топли оброк, регрес, ноћни и минули рад, што 
је прдвидјено тим уговором. 
Крајем јануара ове године запослени у свим јавним комуналним предузећима у Чачку су 
штрајковали због непоштовања Колективног уговора и неисплаћивања топлог оброка, регреса, 
ноћног и минулог рада. 
Заменик градоначелника Чачка Раденко Луковић рекао је тада новинарима да се маса зарада 
не може увећавати, што је дефинисано законом који је усвојила Скупштина Србије, а да би 
издвајањима за топли оброк, регрес и минули рад маса зарада била драстично увећана. 
 
 

 

 

Панчевачка Фабрика ђубрива чека стратешког партнера, Азотара међу 
четири купца  
Аутор:М. Л. Јанковић  
 
Заинтересовани Мађари, Немци, Италијани и Руси. Бољем пословању погодоваће и још једно 
снижење цене гаса  
ПАНЧЕВАЧКУ фабрику азотног ђубрива "меркају" Мађари, Италијани, Немци и Руси, каже 
Душан Бајатовић, директор "Србијагаса". "Азотара" која је у већинском власништву 
"Србијагаса" чека стратешког парнера "очишћена" од дугова, што ће додатно олакшати 
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проналазак стратешког партнера. Бољем пословању погодоваће и још једно снижење цене гаса, 
које је Бајатовић најавио у наредна три месеца. 
Фабрици би, мисли директор "Србијагаса", највише одговарао модел докапитализације, који би 
најбоље било да се заврши до 2018. године. 
- "Азотара" није у процесу реструктурирања и моћи ће сама да ради наредне две године - каже 
Бајатовић. - До тада би ипак требало наћи стратешког партнера, како би се инвестирало у 
производњу. Вредност имовине "Азотаре" је 120 милиона евра. Нама би највише одговарало да 
добијемо партнера који не мора да купи целу фабрику већ да уложи свеж капитал у 
производњу. Ко год да уложи, наићи ће на фабрику са сређеним финансијским билансом, у 
којем су плате редовне и нема спискова за отказ. 
Појефтињење гаса, које у укупном производу азотног ђубрива учествује са 65 одсто од цене, 
може да се очекује у наредном кварталу, додаје Бајатовић и каже да Србија због "Азотаре" има 
годишњу уштеду од 40 до 70 милиона евра. 
Према плану реорганизације, од "Азотаре" је одвојена "Лука", која ће трајно остати у државном 
власништву. 
- Промет "Луке" је око милион евра од претовара робе - каже Миљан Ђурковић, заменик 
директора "Азотаре". - Она служи и нашој фабрици, али и "Петрохемији" и панчевачкој 
рафинерији, а може да продаје услуге и приватним фирмама, па је могуће да се још додатно 
повећа промет. Већ сада смо у фази реализаицје пројекта за железнички контејнерски 
претовар, које наша предузећа остварују у сарадњи са иностраним партнером чије власништво 
је мешовито, а чине га железнице Немачке, Аустрије и Словеније са више од 70 одсто. 
"Лука" би додатно могла да се користи и ако дође до иградње ЛНГ терминала. 
ИНВЕСТИЦИЈА 
ПЛАН реструктирања предузећа подразумева и инвестиције у фабрику од укупно 90 милиона 
евра. До сада је искоришћено 20 милиона евра за погон КАН. Ове године је планирана 
производња у "Азотари" око 250.000 тона готових производа, а за наредну годину планира се 
400.000 тона. Када цео инвестициони циклус буде завршен, план предвиђа годишњу 
прозводњу од милион тона свих врста ђубрива, азотних и комплексних. 
 
На сајмовима посао добије 10.000 људи  
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА 
 
Национална служба за запошљавање о годишњим резултатима смотри: У 2016. било пет 
приредби, у плану још по две у свакој филијали. На Сајму у Београду 80 фирми тражи 2.000 
радника 
ВИШЕ од 10.000 људи годишње се запосли преко сајмова запошљавања који се организују 
широм Србије, тврде у Националној служби за запошљавање. Иако многи мисле да се на њима 
промовишу само предузећа и компаније, чињеница је, ипак, да неки од незапослених успеју да 
на овим местима дођу до радног места. 
Програмом рада Националне службе за запошљавање за 2016. годину планирано је 
организовање најмање два сајма запошљавања на нивоу сваке филијале. 
- Од почетка ове године до сада, у организацији НСЗ, одржано је пет сајмова запошљавања, на 
којима су учествовала 132 послодавца, који су исказали потребу за запошљавањем 876 радника 
- кажу НСЗ. - На њима су учествовала 1.524 тражиоца посла. У 2015. години број запослених у 
периоду од шест месеци након укључивања у сајам запошљавања износи 12.354 људи, а од тога 
је 6.227 жена. 
Програмом рада НСЗ за ову годину планирано је да 52.500 незапослених учествује на сајму, а 
од тог броја да се петина запосли или радно ангажује.  

12 

 



Према плану, понуду слободних послова представиће већ од данас 80 фирми из Београда на 
великом - Београдском сајму запошљавања и пракси. Потребно је више од 2.000 радника 
различитих профила и степена квалификација. Најтраженији су, као и ранијих месеци, 
менаџери продаје, оператери на рачунару, преводиоци за енглески и италијански језик, 
професори, производни радници, хранитељи, радници обезбеђења, возачи, инжењери, 
продавци, пица-мајстори, саветници за осигурање, месари, касири, магационери, медицинске 
сестре и лекари специјалисти, баштовани, програмери, шивачи, васпитачи, правници, ауто-
електричари, ауто-механичари, конобари, кувари, хигијеничари, грађевински радници, 
армирачи, тесари, туризмолози... 
- Сви који су у потрази за послом имаће прилику да успоставе директан контакт са 
послодавцима, представе се и предају своје радне биографије - кажу у НСЗ.  
- На штанду Националне службе моћи ће да се добију информације о актуелним програмима за 
подстицање запошљавања, док ће незапосленима бити пружена и помоћ у писању радне 
биографије. 
Најпопуларнији сајт за тражење посла "Инфостуд" је крајем прошле године организовао 
онлајн сајам запошљавања. 
- Припадници миленијумске генерације, односно рођени осамдесетих и до средине деведесетих 
постају доминантни на тржишту рада и зато смо овогодишњи сајам у највећој мери 
прилагодили њима - каже Татјана Видаковић из "Инфостуда".  
- Том приликом 80 одсто њих је на питање шта им је најбитније код посла који траже навело да 
је то могућност напредовања у складу са ангажовањем на радном месту. На другом месту је 
адекватна зарада (74 одсто), затим пријава и редовно плаћени доприноси (68 процената). 
КАКО ДО ПОСЛА 
Млади данас имају неколико могућности када траже посао. У анкети "Инфостуда" навели су 
између осталог "гугл" претраге, потом сајт Агенције за привредне регистре, затим профиле 
послодавца на друштвеним мрежама. Све ово говори да се потрага за послом потпуно 
преселила на интернет. Зато се посао најчешће тражи преко специјализованих сајтова за 
запошљавање, преко сајтова компанија које траже раднике, али и мреже личних контаката, тек 
на четвртом месту је Национална служба за запошљавање. 
 
"ТРАЈАЛ" Страхују од стечаја  
Аутор:С. БАБОВИЋ   
 
Синдикалци траже решење за "Трајал", корпорација без заштите у мају. Тврде да имају 
тржиште. Дугови неколико десетина милиона евра 
СИНДИКАЛЦИ "Трајала" траже хитну израду плана за решење статуса ове корпорације која 
упошљава више од 1.000 радника, јер заштита од принудне наплате истиче до краја маја. 
Дугови "Трајала", према информацијама синдиката, износе неколико десетина милиона евра. 
- Ниједна фабрика у Крушевцу није покренута после одласка у стечај, зато смо били против 
стечаја и крајем прошле године, али и сада - износи Милосав Вукојичић, председник 
Самосталног синдиката у фабрици. - Имамо тржиште, уговорене послове и 99 посто сам 
сигуран да ћемо опстати. 
Није, међутим, одобрено да се "Трајал" добрим делом, раније, реши огромних финансијских 
обавеза. 
- Усагласили смо са премијером, надлежним министарствима, Пореском управом и 
Генералштабом ВС усвајање садржаја амандмана који је требало да се унесе у порески закон, а 
реч је о регулисању потраживања путем тзв. тројне цесије - износи Несторовић. - Тај члан 
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закона би свакако решио проблеме свих фабрика које имају и наменску производњу, али уз 
образложење да амандман није усвојен због противљења ММФ-а, то питање је остало отворено. 
Несторовић појашњава да је једини начин за решавање статусног проблема "Трајала" да 
руководство најкасније до 10. маја заврши и преда суду унапред припремљен план 
реорганизације што би касније стечајни управник и усвојио. У међувремену, поручују 
синдикалци, треба да се ради на прибављању сагласности поверилаца. 
- Тај УППР обично подразумева и грејс период од годину до две дана, а подразумева и уредно 
исплаћивање дугова уколико се повериоци сложе - каже Љубиша Несторовић. - Највећи 
повериоци "Трајала" су Банка Интеза, Комерцијална банка (Париски и Лондонски клуб) и 
бивши власник, бугарски "Брикел", чије дуговање је спорно. 
Процењује се да је око 100 радника технолошки вишак, који може да се "реши" коришћењем 
социјалног програма. Премијер Александар Вучић је на страначком митингу у суботу поручио 
са говорницима радницима овог предузећа да неће дозволити да оду у стечај.  
ПРОПАЛА ПРЕДУЗЕЋА 
ЧАК 29 стечајева задесило је крушевачку привреду од 2002. године. Поред "Трајала", само је 
фабрика мазива међу седам предузећа у реструктурирању лане избегла стечај. Приватизација 
"Трајала" са "Брикелом" раскинута је пре више од две године. Бугари су за 12,2 милиона евра 
купили тадашњих пет фабрика у којима је радило чак 3.500 људи. 
 
 
 

 
 
Кинези од челичане праве европског лидера 
Аутор:В. Ђуричић 
 
Влада Србије и кинески „Хестил” потписали су купопродајни уговор за „Железару Смедерево”, 
којим је та кинеска компанија преузела 98 имовинских целина „Железаре” за 46 милиона евра, 
уз најаву инвеститора да ће то бити најконкурентија челичана у Европи. Уговор су у „Железари 
Смедерево” потписали министар привреде Жељко Сертић и председник компаније „Хестил” Ју 
Јонг, уз присуство премијера Александра Вучића, министара, челника кинеске компаније и 
радника. Инвестиција „Хестила” у „Железару” биће најмање 300 милиона евра и биће 
задржано свих око 5.000 радника. 
Премијер је поручио да је то важан и велики дан за целу Србију, те најавио могући долазак 
председника Кине Си Ђинпинга у Смедерево крајем јуна. 
– Већ крајем јуна, надам се да ћемо овде у Смедереву дочекати председника Народне 
Републике Кине Си Ђинпинга и да коначно „Хестил” преузме смедеревску „Железару” – казао 
је Вучић. 
Он је навео да је  велики дан за раднике смедеревске „Железаре”, који су га и заслужили после 
много година неизвесности, непроспаваних ноћи и размишљања о томе хоће ли моћи да 
прехране своје породице. Вучић је рекао да је прича о „Железари” – прича о неодустајању. 
– Борили смо се до краја и успели да се изборимо. Ми без вас, драги радници, не бисмо у томе 
успели. Не бисмо могли ништа урадити – навео је он. 
Вучић је рекао да Србија, као мала земља, са својим новцем, знањем и енергијом, није могла да 
сачува „Железару”, али да је то успела захваљујући својој упорности и кинеским пријатељима. 
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Председник „Хестила”, новог власника „Железаре Смедерево” Ју Јонг поручио је да је план те 
компаније да српска челичана буде најконкурентнија у Европи, као и да ће понудити прилику 
за запослење свим тренутно запосленима у „Железари”. 
– Сигурни смо у то да ћемо „Железару Смедерево” изградити у модеран комплекс, с 
унапређеном технологијом, опремом, подигнутим нивоом заштите животне средине и добрим 
условима за рад, а све с циљем да буде најконкурентнија у Европи – истакао је Јонг. 
„Хестил” је, како је напоменуо, способан да обезбеди инвестиције за „Железару”, с неопходном 
техничком трансформацијом и коришћењем напредне техонлогије. 
Представница запослених Јелена Пасарић Павић пожелела је добродошлицу новом 
инвеститору у „Железару” и у Смедерево. 
– Верујем да причам у име свих 5.000 запослених и да вам се захвалим јер без напора свих нас 
и председника Владе Србије Александра Вучића „Железара” не би опстала – рекла је она, 
захваљујући се и „ХПК менаyменту”, који је био уз „Железару” током кризе челика на светском 
тржишту. 
Свечаност потписивања уговора завршена је ватрометом у кругу фабрике, где су се окупили 
многобројни радници да би пожелели добродошлицу кинеском инвеститору. 
Влада Србије је 5. априла прихватила понуду кинеске компаније „Хестил” за куповину 
„Железаре Смедерево”, која је једина на тендеру дала обавезујућу понуду да купи свих 98 
имовинских целина „Железаре” за 46 милиона евра. „Хестил” је највећи произвођач челика у 
Азији, с годишњим производним капацитетом од 50 милиона тона. На глобалном нивоу 
запошљава више од 120.000 радника и у великој мери доприноси друштвеном богатству у свим 
географским подручјима где ради. 
Након потписивања купопродајног уговора организован је и  коктел за новинаре  у Вили 
Златни брег . 
Вучић: Кинески пријатељи изабрали Србију 
Успели смо, казао је премијер Вучић, јер на сваком од три званичан састанка које је имао са 
кинеским званичнима и неколико других сусрета, наши пријатељи из Кине су нас питали шта 
је то што је Србији најважније. 
„Рекао сам хвала диван нам је мост Михаило Пупин, али симбол Србије, најважније место у 
Србији јесте Железара Смедерево. Ако можете да нам помогнете учините то”, испричао је 
пемијер. Такође је испричао и да је један „велики лидер” једне, како је рекао, велике европске 
земље тражио да Кинези преузму њихову железару, али да су му „наши кинески пријатељи 
рекли: Србија је прироитет, Идемо у Смедерево”. 
Стратешко партнерство 
Отправник послова амбасаде Кине Лу Шу рекао је да му је велика част да буде сведок овом дану 
важном за билатералне односе Србије и Кине. 
– Данас је значајан дан за односе Србије и Кине, нарочито у економском смислу – рекао је он. – 
То је прва кинеска инвестиција у велико српско предузеће. Том сарадњом је отворен нови 
правац конкретне сарадње двеју земаља. 
Шу је додао да је тиме стратешко партнерство двеју земаља подигнуто на виши ниво. Захвалио 
је премијеру Вучићу, наводећи да су Влада, руководство и радници дали кинеској компанији 
пуно поверење, због способности управљања и нивоа производње, и да се нада да их „Хестил” 
неће разочарати. 
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Вујовић: Приватизација Железаре донеће већи раст БДП-а 
Извор:Танјуг 
 
Продаја Железаре Смедерево утицаће на то да раст бруто домаћег производа, који је за ову 
годину процењен на 1,8 одсто, буде још већи, изјавио је данас министар финансија Душан 
Вујовић. 
Има шансе да продаја Ззелезаре значајно утиче на раст БДП-а, а колико тачно, то ће зависити 
пре свега од опоравка цене челика у свету, повећања и продубљивања производње у српској 
челичани..., рекао је Вујовић Танјугу на маргинама пролећног заседања ММФ-а и Светске 
банке. 
Говорећи с финансијског аспекта, он је рекао да је тренутно ефекат Железаре на БДП смањен 
јер су цене челика на светском тржишту пале, али и нагласио да, ако дође до опоравка цена с 
једне стране и до смањења трошкова, продубљавања и проширења производње, ефекат ће бити 
далеко већи. 
�Посебно ако се прелази у онај део производње који имају већу новостворену вредност, као 
што су шавне цеви, поцинковани лимови итд. Тако расте новостворена вредност по тони 
производа, рекао је он. 
Вујовић је подсетио да је продаја Железаре у надлежности Министарства привреде, али и да се 
премијер Александар Вучић лично заложио када је реч о налажењу партнера за ову компанију, 
а данас је, потписивањем уговора о продаји, стављена тачка на другу фазу. 
Прва фаза је, како је објаснио, била увођење професионалног менаџмента, а друга је налажење 
купца. 
�Купац је сада нађен, нуди вишегодишњи програм који ће сигурно на крају испуњавати и 
услове ЕУ. Сада је питање само да се у склопу овог договора релизују активности на смањењу 
трошкова, продубљавању производње и допунских инвестиција која ће Железари дати нова 
поља где ће се остваривати вредност", рекао је он. 
 То је оно што ће кључно преокренути судбину Смедерева и што ће задржати број запослених и 
даље га повећавати, додао је Вујовић, истичући значај ове приватизације, посебно имајући у 
виду да у Железари ради око 5.000 људи, а јос најмање толико радних места зависи од рада 
смедеревске челичане. 
Верхеијен: Продаја Железаре гураће БДП и изнад 1,8 одсто 
Шеф канцеларије Светске банке у Београду Тони Верхеијен оценио је данас да ће 
приватизација Железаре Смедерево позитивно утицати на раст бруто домаћег производа, као и 
да би, уколико челичана повећа производњу, БДП могао да буде и већи од 1,8 одсто колико је 
та банка недавно прогнозирала. 
"Кад смо радили прогнозе раста за ову годину у то нисмо урачунали приватизацију Железаре, 
јер то тада, разуме се, нисмо ни знали. Али рачунајући тај елемент, у другој половини године 
би ова продаја могла да се одрази на раст", рекао је Верхеијен Танјугу током пролећног 
заседања ММФ-а и Светске банке. 
Верхеијен је подсетио да је српска челичана велики извозник, а ако је преузме инвеститор, за 
очекивати је да повећа производњу што значи и већи извоз. 
"У извештају који смо представили прошле седмице, нагласили смо да је раст који је забележен 
у прошлој години заснован управо на већем извозу и бољим перформансама приватног 
сектора, који се опоравља брже него што смо се надали", рекао је Верхеијен објаснивши да је то 
одрживија база за раст, од оне засноване на јавим инвестицијама и потрошњи. 
"Ако се ова приватизација покаже као успешна и допринесе да се повећа производња, то је онда 
потенцијал за већи извоз - а самим тим и већи раст", рекао је шеф Светске банке за Србију. 
Верхеијен је објаснио да Светска банка никад није била директно умешана у преговоре око 
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Железаре Смедерево, јер то није део мандата те банке, али је, са друге стране, увек била при 
ставу да челичана треба да се приватизује. 
"Видели смо резултате док је држава водила ту компанију и они нису били позитивни. Сад кад 
је инвеститор дошао у Железару, то значајно унапређује шансе да она повећа производњу, 
извоз и раст", рекао је он. 
Он је подсетио да Србија у неколико наврата није успела да прода челичану, а након 
неуспешног тендера од прошле године влада се одлучила за уговор о професионалном 
менаџменту до поновног расписивања тендера. 
 
Социјалне фирме код нас у запећку 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
У Европској унији сваки једанаести становник запослен је у социјалном предузећу. Тренутно, 
социјална предузећа на нивоу Европске уније чине готово десет процената малих и средњих 
предузећа, а у многим европским државама она, због користи коју остварују и вредности које 
стварају у друштву, имају и одређене фискалне бенефиције. Осим што она угроженима значе 
спас јер имају било какву зараду, испоставило се и да се та мала предузећа брже прилагођавају 
потребама тржишта и лакше преживљавају кризу. Она су најчешће усмерена на кориснике 
социјалних услуга и угрожене категорије становништва или услуге од јавног интереса. 
Србија још увек нема одговарајућу законску и подзаконску регулативу за успешно 
функционисање социјалних предузећа, али нека од њих постоје већ неколико година. 
Социјално предузетништво, у томе су сложни сви стручњаци, много би значило за оне који су у 
претходном периоду остали без посла. Реч је углавном о старијима од 50 година, који данас 
тешко да могу доћи до радног места. Пошто је тренутно на евиденцији незапослених 198.441 
особа старијих од пет деценија, за велики део њих би социјална предузећа била шанса да не 
само добију посао већ и да науче да га сами развијају. Међутим, она би много значила и 
особама с инвалидитетом и онима који су, и поред здравствених проблема, способни да раде и 
зарађују. 
Мада још увек није донет закон о социјалном предузетништву, таквих предузећа у Србији има 
и она успешно раде. Но, ипак, она постоје у форми појединачних иницијатива којима се 
проблеми незапослености и социјалне изопштености решавају у појединачним случајевима. 
Тако је невладина организација „Атина” пре годину основала радњу „Багел бејгл” за 
производњу пецива која се продају. На тај начин та организација помаже особама које теже 
долазе до посла, а сав профит намењен је заштити жртава трговине људима. У тој радњи 
прилику да стекну праксу или се обуче за посао добијају и саме жртве трговине, односно оне 
које су то преживеле. 
Министар за рад, запошљавање, борачку и социјалну заштиту Александар Вулин, који се 
залаже за оснивање социјалног предузетништва, објашњава да постоји много проблема које 
треба претходно решити да би се усвојио закон у тој области. 
– Није проблем само у почетним средствима, мада он постоји, већ је главни како обезбедити да 
социјална предузећа учествују на тржишту, да не угуше тржиште, али ипак буду на посебан 
начин заштићена – објаснио је Вулин. – Затим, тражимо и друге механизме да таква предузећа 
заштититимо, од смањења ПДВ-а, пореских стопа, па до резервисаних набавки које би по 
предлогу нашег закона биле тачно одређен проценат тржишта који мора да се определи према 
предузећима која припадају категорији социјалних предузећа. 
Од билборда праве торбе 
Као пример успешног социјалног предузећа у Србији помиње се прво еколошко-социјално 
предузеће „Еко БеГ”, које ангажује жене које имају више од 45 година, а које су због 
транзиционих промена остале без посла и имају отежан приступ запошљавању. Осим 
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подстицања запошљавање те угрожене групе, предузеће ради и на промоцији друштвено 
одговорног пословања, екологије и рециклаже, а бави се специфичном рециклажом – 
коришћењем штампаних ПВЦ билборда из рекламних кампања. Хиљаде квадрата тог 
материјала заврше углавном на депонијама, пале се или се баце било где, док у том предузећу 
од њега шију различите предмете високе употребне и додатне вредности, као што су торбе, 
фасцикле, футроле, новчаници и друго, који се потом продају. 
 
 
 

 
 
Зашто синдикати не штрајкују током предизборне кампање? 
Извор: Н1  
 
Иако су предизборне кампање "плодно тле" за раднике који се боре за остварење својих права, 
актуелна кампања, уз ретке изузетке, пролази без масовних штајкова и окупљања 
незадовољних радника. Ниједни избори нису донели значајне промене у области рада и 
протести у изборној кампањи делују бесмислено, оцењују представници синдиката. 
Генерални штрајк радника ФАП-а из Прибоја практично је једини протест 
незадовољних радника у току актуелне предизборне кампање. На крају су ипак формирали 
групу грађана и за своја права боре се на изборима. 
Одстуство окупљања испред владе, или блокаде путева, председник синдиката “Независност” 
Бранислав Чанак објашњава много пута изневерим обећањима. 
"Људи се углавном осећају да је то бескорисно радити, јер у ових 25 година трагања за 
демократијом урадите то 100 пута - ефекат је нула, и онда се једног дана уморите и кажете: 'ма, 
нећу то да радим, радићу нешто друго, или нећу да радим ништа'”, каже Чанак. 
Професор Факултета политичких наука у Београду Зоран Стојиљковић оцењује да је разлог за 
то и што грађани Србије, из кампање у кампању, чују све мање конкретних изборних обећања. 
“Нема онда ни реакција радника, запослних и њихових синдиката на ту причу и мислим да 
никада мањи интерес за то шта синдикати и запослени мисле од стране политичких коалиција 
и појединачних листа које су ушле у кампању, није било него овога пута”, оцењује Стојиљковић. 
О штрајковима, преговорима и мирном регулисању радних спорова било је речи на округлом 
столу на којем, иако је било најављено, нису присуствповали представници Министарства за 
рад. Потпредседник Савеза самосталних синдиказа Србије Душко Вуковић оцењује да то 
показује однос државе према радницима. 
“У последњих годину и по дана или две дана, најважније законе који су битни и за социјални, 
материјални и укупно друштвени положај из света рада и сидниакта донешен је без јавне 
расправе, по хитном поступку, без расправе на Социјално-економском савету”, подсећа 
Вуковић. 
Питања социјалне политике и запошљавања обухавећена су поглављем 19 у преговорима са 
Евроспком унијом, а шефица преговарачког тима Тања Мишчевић истиче да Србија 
планира да до краја године припреми акциони план како би могла да отвори то и 
поглавље. 
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Сертић: Уговор о продаји Железаре објавићемо за дан или два 
Извор:Бета  
 
Министар привреде Србије Жељко Сертић најавио је да ће текст уговора о продаји Железаре 
Смедерево кинеској компанији Хестил бити објављен за дан или два. 
"Преко хиљаду страна ће бити објављено за дан или два. Заиста, у њему се налази имовински 
део, који је одговор на питање шта су то Кинези купили. Дакле, имовину Железаре је кинеска 
страна купила. Постојаће нова компанија која ће радити данас по потпуно другачијим 
условима и принципима пословања, односа с добављачима и купцима, односа према 
радницима", рекао је Сертић за РТС. 
Он је казао да ће у Железари бити промењен технолошки процеси. 
На питање колики су дугови Железаре и шта ће бити с њима, Сертић је рекао да ће се то 
решавати у наредном периоду. 
"Један део дуга ће бити решен кроз ову купопродају цену. С друге стране, највећи део дуга је 
према држави, односно неплаћене обавезе. Ми смо с ММФ-ом радили те пресеке. И то ће се у 
наредном период радити сумарно у односу на централизовану компанију. Ја сада не могу тачно 
да вам кажем", навео је министар. 
Он је додао да није суштина колико је пара изгубљено, већ да је суштина да те паре нису 
наплаћене. 
"Већ у билансима тих предузећа немате те приходе. Ништа се ми посебно нећемо задуживати 
да бисмо то враћали. С друге стране, шта је био избор? Да угасимо предузеће? Да угасимо 
Железару?", навео је Сертић. 
Он је казао да је извоз Железаре био око милијарду евра. 
"Ми смо некада извозили око милијарду евра, када је цена била добра... То је било око три 
процента БДП-а. У неком периоду када се планира да пећи раде у пуном капацитету, можемо 
очекивати пораст у том делу и пораст прихода државе", навео је министар привреде Србије. 
 
Бајец: Долазак Кинеза је озбиљна промена за Железару 
Извор: Н1  
 
Професор на економском факултету у Београду Јуриј Бајец оценио је, гостујући у Дневнику 
телевизије Н1, да је важно што је кинески Хестил проценио да би Железара Смедерево могла да 
служи њиховом интересима. 
Бајец је подсетио да је председник кинеске компаније изјавио да очекује да Железара 
већ 2017. почне да послује са профитом. Он каже да би то била добра вест за Србију којој 
Железара већ деценијама представља проблем. 
Гост Дневника Н1 сматра да долазак Хестила представља озбиљну промену, јер је реч о 
великом произвођачу челика који има другачији хоризонт гледања, и да је у том смислу важно 
да је проценио да би српска Железара могла да служи њиховим интересима, а притом Србији 
реши многе проблеме, пре свега запошљавање и финансирање. 
Бајец каже да је истина да дугови и обавезе Железаре остају држави, јер су Кинези практично 
формирали нову компанију која креће од нуле. Он ипак додаје да иако тај проблем остаје 
Србији, држава је бар ослобођена ситуације коју је раније имала, а то је да морала да 
финансира текућу производњу у Смедереву. 
Када је реч о ставу ЕУ према приватизацији смедеревске Железаре, Бајец је рекао да Брисел не 
воли да Србија у свом приступу Унији даје државну помоћ, не само Железари, већ и другим 
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предузећима које није успела да приватизује. Он подсећа да Србија за те фирме издваја преко 
два одсто свог бруто друштвеног производа, односно 700 милиона евра. 
Државну помоћ, поред ЕУ, пратиће и ММФ, а Бајец каже да верује да су тога свесни и кинески 
партнери и Влада Србије. 
Уговор о продаји Железаре Смедерево кинеској компанији Хестил потписали су 
данас министар привреде Србије Жељко Сертић и председник Хестила Ју Јонг. 
 
Посао из снова, али само ако прођете тест личности 
Извор: Н1  
 
ИТ гигант компанија "Сyмпхонy", чије је седиште у Сан Франциску, после Сарајева, развојни 
центар отвара и у Београду. Запослиће 60 инжењера, а како управа истиче најважаније им је да 
запослени буду задовољни. 
Срећни, здрави и задовољни запослени најважнији су ИТ гиганту чије је седиште у Сан 
Франциску, каже за Инфобиз директор компаније за Србију, Иван Драгошан. 
"У простору од 3.500 метара квадратних радиће 60 запослених, са доступним базеном, сауном, 
тениским тереном, како би у паузама могли да се посвете рекреацији и са више енергије 
наставе да раде", каже Драгошан. 
Он наглашава да је желе да идентификују талентоване људе на простору Балкана. 
"Сматрамао да овај регион има телентовних људи који могу да буду раме уз раме са 
стручњацима из Силиконске долине", каже Драгошан. 
На питање откуд развојни центар баш у Србији, која је мало и мање познато тржиште да ли ће 
инжењери у Србији радити за исте зараде као колеге у Сан Франциску, Драгошан, каже да је 
циљ компаније управо тај да се омогући људима овде да имају услове карактеристичне за 
развијене земље. 
"Ако желе да раде за компанију која пружа врхунске услове не морају више да напуштају земљу 
- и не само то већ да покушамо да талентоване који су отишли вратимо у земљу", каже 
Драгошан. 
О тестирању Драгошан каже да се ради о комплексном селекцијском процесу - циљ је да управа 
компанија упозна будуће запослене, али и запослени систем рада у компанији. 
Поред техничког интервјуа, каже Драгошан, постоји део тестирања који је фокусиран на 
личност појединца - у фокусу је здрава средина, што значи да поред техничких особина 
запослени се морају уклопити у заједницу. 
Компанија се бави иновативним софтверским решењима, а један од пројеката су и Гугл 
наочаре. 
 
Вујовић: Независно ко победи, трогодишње реформе су обавеза 
Извор:Бета  
 
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је по завршетку редовног пролећног заседања 
Светске банке и Међународног монетарног фонда, да представници тих финансијских 
институција позитивно оцењују крај прошле године, као и први квартал ове године, о чему ће 
се разговарати после успостављања нове владе и доласка ММФ у јуну.  
Независно од тога ко победи на изборима и ко буде у новој Влади остаје обавеза Србије да 
настави са трогодишњим програмом реформи и да их спроведе због себе, рекао је Вујовић за 
РТС. 
"То је програм реформи које је Србија за себе дефинисала, ММФ, Светска банка ЕИБ се 
придружују да нам помогну, али то је наш програм реформи", додао је он. 
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Говорећи шта ће бити кључно када се изабере нова влада, Вујовић је напоменуо да "смо стали 
на спровођењу  
структурних реформи" и да предстоје важни кораци и код предузећа у агенцији за 
приватизацију која морају да буду разрешена до краја маја. 
То су и питања јавних предузећа, пре свега великих предузећа као што су ЕПС, "Србијагас", 
Железница, "Путеви  
Србије", али и пре свега наставак реформи јавног сектора, наставак побољшања рада 
администрације, преласка на модерну владу - то ће бити основне теме разговора у наредном 
периоду. 
Како каже Вујовић, истакнуто је да је Србија фактор продужавања такозване берлинске агенде 
која је пре две године започета на ширењу инфраструктуре а сада се прелази на разговоре о 
трговини, транзиту за читав регион Западног Балкана. 
"Нас стављају на прво место, дају нам значајну улогу. То нису само похвале већ обавеза да 
истрајемо у нашим реформама и да будемо активни фактор свих ових иницијатива на 
Балкану", рекао је Вујовић. 
Светска банка на техничком нивоу започиње озбиљне припреме већ следеће недеље, навео је 
Вујовић. 
"Они ће послати екипу у Београд где ће разговарати детаљно о могућностима продубљавања 
трговинских односа и продубљавању односа који регион Балкана стављају на карту Европе 
како у транзиту у контексту мигрантске кризе тако у транзиту у сваком погледу за туризам, 
трговину за услуге. 
Како је истакао, Србија ту постаје централно место у целој причи. 
Мислим да ћемо успети да одогворимо на ову иницијативу да ћемо успети да будемо фактор 
побољшања сарадње у целом региону Западног Балкана, рекао је Вујовић. 
Најважнија је, додао је, трговина, као и пратеће финасијске услуге јер банке не врше довољно 
услуга у домену финансирања трговине и развоја, а затим и комплетирање инфраструктуре и 
осталих иницијатива, које предстоје. 
 
 
 

 
 
Синдикати: 'Вулине, спречите државно злостављање инвалида и 
незаспослених' 
 
Савез самосталних синдиката Крагујевца затражио је од министра Александра Вулина да 
спречи државно злостављање незапослених у стању социјалне потребе и особа са 
инвалидитетом, наводећи да Србија не сме да штеди на најсиромашнијима. 
У отвореном писму упућеном министру Вулину наводи се да је Национална служба за 
запошљавање расписала конкурс за јавне радове, који је намењен првенствено особама у стању 
социјалне потребе и особама са инвалидитетом. 
Конкурсом је предвиђено да се тим категоријама становништва, за рад на јавним радовима, 
исплати накнада за обављени посао од 18.000 динара за пун фонд радних часова. 
Синдикати подсећају да се накнада за обављени посао у законодавству Србије назива зарадом и 
не може бити мања од минималне зараде, односно 21.296 динара. 
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Непримењивањем термина зарада, Национална служба за запошљавање, покушава да ове две 
најугроженије категодије становништва плати мање за њихов рад од законског минимума, 
наводи се у писму. 
"Тиме, не само што крши законе, већ понижава и злоставља, ове већ угрожене категорије 
друштва. То што је неко ко је у стању социјалне потребе или због инвалидитета, спада у 
категорију теже запошљивих особа, не сме да буде разлог његове дискриминације висином 
зараде", закључује се у писму. 
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