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Кинески план за Железару Смедерево 
Извор: РТС 
 
У "Хестилу" су потврдили да ће, Железару у Смедереву комплетно преузети до краја јуна. Како 
РТС сазнаје, кинеска компанија већ припрема долазак, а неколико делегација Железаре са 
представницима радника ићи ће и у Кину. Прва путује одмах после празника. "Надам се да 
ћемо до краја 2017. постићи максимални производни капацитет, а то је око два милиона тона 
челика", каже председник "Хестила" Ју Јонг. 
У Железари ће бити примењен нов модел пословања и производње, поред нове технологије и 
опреме, а кинески стручњаци су се већ упознали са проблемима са којима се Железара суочава, 
рекао је за РТС Ју Јонг из "Хестила".  
Интервју Ју Јонга за РТС 
"Хестил" је светска компанија. Какви су ваши планови за српску челичану, 
можете ли да нам откријете неке детаље? 
Сматрамо, да за оживљавање Железаре Смедерево, не треба само капитал већ је потребна нова 
технологија, нова опрема. Између осталог, најважније је, што ћемо у Железару донети нови 
модел пословања и производње. 
Убеђени смо да Железара има велику перспективу за развој. У целој причи најбитнија ствар за 
нас и даљи рад, јесте што имамо добру сарадњу са српском Владом и што у Железари имамо 
јако квалитетан кадар.  
Добро сте упознати са радом Железаре, шта је оно што најпре треба урдити? 
Поставили сте добро питање. Већ кроз студије и истраживање добро смо се упознали са 
проблемима са којим се суочава Железара. Ми планирамо да те кључне проблеме решавамо 
већ од друге половине ове године, чим дођемо. Наш кључни задатак и прва ствар коју морамо 
да урадимо јесте да технички унапредимо процес рада и успоставимо нов начин производње. 
То морамо спровести како би Железара држала корак са индуститријуом челика у Европи.  
Може ли да се достигне максимална производња у наредне две године? 
По нашем плану који је договорен са српским тимом, од краја јуна, када наш комплетан тим 
уђе у Железару па до краја ове године, ми ћемо радити на стратешким плановима а од 2017. 
године треба да почне производња. Надам се да ћемо до краја 2017. постићи максимални 
производни капацитет, а то је око два милиона тона челика. 
Да ли у плановима имате и отварање нових радних места? 
Људски ресурси су надрагоценији за нас и ми не само да смо понудили посао свим 
запосленима у Смедереву већ ћемо сваком омогућити да покаже и своје вредности. Значи, 
сваки радник ће наћи своје радно место и не само то, имаће могућност да напредује у каријери 
и обезбеди зараду за достојанствен стандард својих породица. Користим ову прилику да 
поручим целом српском народу, цео мој тим, био је дирнут атмосфером на церемонији 
потписивања уговора за Железару. Ми смо осетили велику жељу Србије да поново покрене 
своју индустрију. Ја ћу сигурно ту жељу, која је за нас и задатак, пренети колегама у компанији. 
Ми сигурно нећемо изневетрити поверење радника Железаре, народа и Владе Србије. 
С обзиром на кризу челика у свету може ли Железара смедерево да ради 
профитабилно?  
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"Хестил" је један интернационални гигант у индустрији челика која је тренутно у кризи, ту је и 
економска криза која је присутна широм света. Зато, као лидер, такве једне корпорације 
сматрам да морамо да имамо и довољно мудрости и визију будућности. Ми смо управо, 
увидели потецијал који има Железара у Смедереву. Ми желимо да претворимо кризу у шансе 
за сваког ко жели да ради и улаже. Кроз куповину Железаре донекле смо решили дугорочни 
проблем који је у једном тренутку био нерешив за вашу челичану. Могу да кажем да је 
структура будуће Железаре заснована на основама рационализма, а не ентузијазма. Хвала вам. 
 
Oбјављивање уговора о Железари, мањи простор за спекулације 
Извор: РТС 
 
Купопродајни уговор за "Железару Смедерево" доступан је јавности од синоћ. Како РТС сазнаје, 
велики број прегледа био је и из земаља Европске уније. Стручњаци наводе да је то важно и 
ради самог бизниса у челичани, али и како би грађани били информисани. 
Текст уговора има 1.170 страна и објављен је на српском, енглеском и кинеском језику. За 
двадесетак сати готово да је немогуће ишчитати га. Ипак, за почетак позитивно је што је 
документ објављен, сматрају стручњаци. Тиме се, верују, смањује простор за спекулације. 
"Врло је важно грађанима Србије јер смо у недавној прошлости имали ситуацију да неки 
уговори нису, нажалост, објављени. И о томе се, наравно, спекулисало. Не мора да значи да су 
ти уговори садржали неку лошу клаузулу за грађане Србије, али када објавите неки уговор, 
онда дајете право свакоме да на сајту прочита о чему се ради", објашњава професор 
Енономског факултета у Београду Љубодраг Савић. 
Стручњак за црну металургију Никола Мајински указује да је објављивање уговора са аспеката 
бизниса, односно саме инвестиције, добро. 
"Да они који се разумеју у инвестирање и на овим просторима могу да схвате о чему се ради. А у 
ствари, добро је и са другог аспекта – грађани имају право да буду информисани", указује 
Мајински. 
Познато је да је "Хестил" смедеревску железару купио за 46 милиона евра, што је 50 одсто њене 
процењене тржишне вредности на крају прошле године. Кинеска компанија завршиће 
преузимање Железаре у јуну, и најављује најмање 300 милиона евра инвестиција. Влада 
најављује да ће бизнис план с кинеским и светским гигантом бити потписан око 20. маја. 
"Очекујем да ће, имајући у виду да желе да развијају галванизацију челика, они размишљати и 
о производњи аутомобила, аутобуса, можда о неким другим фабрикама", каже Савић. 
Према прописима Европске уније забрањено је да држава помаже челичане, па се 
комуникација са Европском комисијом наставља и после продаје Железаре. 
 
 

 
"Вештачким дисањем" за највеће држава предупређује социјалне 
немире  
Аутор: Г. Влаовић  
 
Београд - Остало је још свега нешто више од месец дана до истека рока који је Влада Србије 
поставила пред себе за коначно решавање судбине 17 стратешких предузећа у 
реструктурирању, али је за сад извесна само приватизација Железаре Смедерево.  
Да ли ће и друга предузећа са списка бити "удомљена" или ће отићи у стечај у овом тренутку је 
непознаница. С обзиром да је остало још мало времена до 31. маја у јавности, а поготово међу 
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запосленима постоји бојазан да ће у већини од њих на крају бити стављен катанац на врата. То 
поставља и додатно питање да ли ће се будућа влада већ на почетку свог мандата суочити са 
социјалним немирима јер су многа предузећа са списка за реструктурирање носиоци или 
једини актер привредних активности у својим срединама.  
Стручна јавност пак сматра да великих протеста због евентуалног губитка посла неће бити што 
због апатије која је захватила радне људе у Србији у време економске кризе али и због тога што 
ће се држава потрудити да спасе што се спасти може управо да би се избегле уличне 
демонстрације запослених. Љубодраг Савић, професор Економског факултета у Београду 
очекује да ће надлежни ипак наћи какво такво решење за опстанак већине предузећа са списка 
за реструктурирање.  
- Већ је наговештено да ће јавно предузеће за подземну експлоатацију угља "Ресавица" и РТБ 
"Бор" наставити са радом и после 31. маја. Када је реч о "Ресавици" очито је да се на тај начин 
жели избећи социјални колапс у крајевима који зависе од рада у њеним рудницима. Што се пак 
РТБ Бора тиче евидентно је да постоји нада да ће се као и у случају Железаре Смедерево наћи 
оптимално решење са неком од кинеских државних компанија које своје пословање заснивају 
на дугорочним стратешким плановима - каже наш саговорник.  
Он додаје да је веома реално да и ПКБ настави да ради после 31. маја.  
- Не верујем у други тендерски круг који се најављује. Дакле, мала је шанса да ПКБ буде 
приватизован, али не би ме изненадило да управљање над тим комбинатом преузме држава. 
Шта ће бити са осталим предузећима са листе у овом тренутку није извесно. Држава ће се 
сигурно потрудити да за што више њих нађе решења на један од побројаних начина, али је исто 
тако вероватно да ће нека од њих морати да оду у стечај - наглашава Савић.  
Председник Удружених синдиката Србије "Слога" Жељко Веселиновић такође не верује да ће 
након 31. маја доћи до већих социјалних протеста радника који остану без посла.  
- У Србији нажалост бар у овом тренутку не постоји тај ниво мобилизације и свести код 
радништва да масовним протестима може да се избори за своја права. Скоро сам се вратио из 
Грчке, из Солуна односно са скупа на коме је основан Балкански синдикални форум. Имао сам 
прилике на лицу места да се упознам са начином како се грчки радници боре за своја права. 
Тако је рецимо организована велика синдикална акција пред почетак летње сезоне у којој се 
грађани и туристи позивају да бојкотују производе компаније Кола кола која је затворила 
фабрику у Грчкој и преселила је у Бугарску због јефтиније радне снаге. Тако нешто у Србији је 
немогуће и не очекујем било какве веће радничке протесте у Србији након 31. маја - истиче 
Веселиновић.  
Према његовом мишљењу, власт ће предупредити масовније протесте на тај начин што ће по 
сваку цену сачувати она предузећа у реструктурирању у којима је запослен највећи број људи.  
- На тај начин нова власт ће покушати да спречи могућност социјалних немира са којима би се 
евентуално могла суочити на самом почетку свог мандата. Сходно томе претпостављам да са 
наставком производње након 31. маја поред Железаре Смедерево могу рачунати и РТБ Бор и 
ПКБ. Она предузећа у реструктурирању која имају мањи број запослених су угрожена и у њима 
може бити проглашен стечај - наводи Веселиновић.  
Он истиче да је "Слога" спремна да подржи и организује раднике који би могли да остану без 
посла услед стечајева у својим предузећима.  
- Радници неколико предузећа којима прети стечај су се удружили у координациони одбор и 
спремни су да искористе сва легална средства да се боре за своја права и сачувају послове. 
Ступили су у контакте са "Слогом" и ми смо спремни да корачамо на истом путу са њима јер је 
то иначе и наша дужност као синдикалаца. У сваком случају, "Слога" ће подржати све 
социјално оправдане протесте који за циљ имају очување радних места, радничких права и 
егзистенцију њихових породица.  
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Подсећања ради, 17 предузећа у реструктурирању која су до 31. маја заштићена од поверилаца 
су: АД Фабрика мазива Фам Крушевац, ФАП Прибој, АД Петрохемија из Панчева, ПКБ 
Корпорација, Предузеће за подземну експлоатацију угља "Ресавица", памучни комбинат Јумко 
из Врања, произвођач гума Трајал из Крушевца, АД Галеника, АД Политика, АД Икарбус, РТБ 
"Бор", Прва петолетка Трстеник, Прва искра Барич, ППТ-сервоуправљачи Трстеник, Група 
застава возила Крагујевац, ППТ-заптивке Трстеник и Холдинг индустрија каблова Јагодина.  
 
Подршка женском предузетништву 
Аутор: Е. Д. 
 
Београд - Серија едукативних радионица "Подршка женском предузетништву", које ће у 
наредних месец и по дана бити организоване широм Србије, има за циљ да се у години 
предузетништва жене упознају са могућностима и изазовима покретања и успешног вођења 
сопственог посла, као и сервисима, услугама и финансијском подршком коју им држава нуди. 
Очекује се да ће овај вид едукације да подстакне економско оснаживања жена и женско 
предузетништво, омогући отварање нових радних места, повећа запосленост жена и да 
допринос развоју привреде - речено је на јучерашњој конференцији за новинаре којом је 
најављена ова акција. Радионице организују Привредна комора Србије у сарадњи са 
Удружењем пословних жена Србије, Фондом за развој РС и Развојном агенцијом Србије, а уз 
подршку компаније ДХЛ Интернатионал Београд.  
Према речима Нермине Љубовић, директорке Сектора за привредни систем ПКС, радионице 
ће се организовати у неколико градова, како би се женама предузетницама омогућио, у 
њиховим локалним срединама, лакши приступ свим потребним информацијама од значаја за 
пословање.  
- Наши представници ће говорити о месту и улози ПКС у подстицању развоја женског 
предузетништва и о активностима на развоју женског предузетништва уопште, а посебно током 
године предузетништва, као и услугама и сервисима које Комора пружа предузетницама – 
објаснила је Љубовићева.  
Како је истакла Слађана Бацковић, директорка Фонда за развој, током едукације 
предузетницама ће бити представљени расположиви програми финансијских подршки које 
Министарство привреде спроводи преко тог фонда, а представила је и актуелне кредитне 
линије за инвестиционе кредите, кредите за трајна обртна средства, одржавање текуће 
ликвидности и краткорочне кредите.  
- Претпоставља се да ће највише интересовања бити за "Програм подстицања за развој 
предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у послу", за који је објављен конкурс 
20. априла 2016. године. Намена улагања за старт-уп кредите, тј. за кредите за почетнике може 
бити набавка опреме, адаптација, доградња, реконструкција и опремање пословног и 
производног простора. За набавку трајних обртних средстава може се користити 20 одсто 
укупних финансијских средстава - истакла је Бацковићева и додала да су у наредном периоду 
планирана још два програма - "Финансијска подршка за развојне пројекте за предузетнике, 
микро и мала правна лица" и "Отворени програм", у коме сви привредници могу учествовати у 
креирању нових, њима потребних кредитних линија. 
Испред Развојне агенције Србије, директорка сектора за управљање пројектима Маја Пејчић 
представила је два пројекта намењена женском предузетништву, Старт уп програм за 
започињање посла за који је објављен јавни позив и траје до 20. маја и Програм за повећање 
конкурентности постојећих предузећа, за који ће јавни позив бити расписан у мају месецу. 
Посебно је дизајниран програм који је намењен удружењима која се баве подршком женског 
предузетништва. Укупна бесповратна средства која су на располагању женама предузетницама 
су око милион евра.   
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Радионице 
Прва едукативна радионица биће одржана 27. априла у Зрењанину, следећа је 12. маја у Ужицу, 
а потом је по распореду Лесковац 19. маја, Шабац 26. маја, Краљево 30. маја и завршна је 2. јуна 
у Зајечару. 
О проблемима 
Сања Поповић Пантић, председница Удружења пословних жена Србије, истакла је да ће 
чланице те асоцијације током радионица говорити о актуелном стању и начину превазилажења 
проблема у женском предузетништву. Поред тога, у оквиру радионица биће представљени и 
примери добре праксе, односно успешне пословне приче жена предузетница, које ће говорити 
о својим искуствима, могућностима предузетништва у Србији, проблемима са којима се 
суочавају, својим плановима и резултатима.  
 
 

 
 
Степановић: Ко реши јавна предузећа улази у историју 
Извор:Танјуг 
 
Ко буде успешно решио питање јавних предузећа у Србији заслужио је да уђе у светске 
уџбенике, изјавила је данас уредница Нове економије Биљана Степановић. 
"Када уђете у проблем јавних предузећа, не верујете шта се тамо дешава. То се провлачи 
десетинама година уназад. Ко реши вишкове у јавном сектору и запосли те људе, али не у 
јавним предузећима већ у приватном сектору, тај треба да уђе у српску историју", рекла је 
Степановић за Н1. 
Када је реч о Железари Смедерево, она каже да је добро што је Железара продата. 
"Решили смо се баласта који је као црна рупа, који је усисао не зна се колико милијарди још од 
бивше Југославије. Није то проблем од јуче. То смо решили и то је сада брига Кинеза, а од 
процена бих се уздржала", казала је Степановић. 
Она сматра да кинески инвеститор има рачуницу зашто је купио смедеревску челичану и то у 
време кризе. 
"Или ће уложити и дати неке нове производе, говори се о белим лимовима за аутомобиле, или 
имају други план да тако уђу у Европу. Али, питање је да ли ће Европа дозволити то Кинезима, 
јер постоји криза и у њеним железарама. Кинези имају своју рачуницу, а битно је само да нас 
престане да кошта", навела је Степановић. 
Говорећи о младим предузетницима, она сматра да их прве две године треба ослободити 
дажбина и да је задатак за нову владу да се млади више упосле, али не у јавном сектору. 
 
 
Холанђани улажу 20 милиона евра у аграр 
Аутор:Љ. М. 
 
Холандска компанија „Роyал Де Хеус Гроуп” уложиће у српску пољопривреду 20 милиона евра. 
План је да се инвестиција реализује у две фазе и да посао добије 250 радника. Та холандска 
компанија би инвестирала у постојећу фабрику сточне хране у Шапцу и купила још два 
производна погона. 
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Власник и генерални директор компаније Коен де Хеус објашњава да је досадашња сарадња са 
Србијом, преко Владе и Приредне коморе Србије, била добра те су одлучили да је наставе 
новим улагањима. 
Половином прошле године та холандска компанија постала је стопостотни власник компаније 
„Протеинка” из Шапца, а до данас су уложили 7,5 милиона евра и запослили 100 радника. 
Компанија жели да дугорочно допринесе развоју пољопривреде и сточарства у Србији кроз 
инвестиције у производне капацитете, људе и своје клијенте кроз трансфер знања. Уз то, како 
се чуло у Привредној комори Србије, желе и да сточарску производњу у Србију ускладе с 
европским стандардима. 
 
 

 
 
Половина пара за дугове  
Аутор:С. БУЛАТОВИЋ 
 
У објављеном уговору о продаји Железаре стоји да ће кинези 46 милиона евра исплатити 
одједном. Износ може да се ревидира уколико "Хестил" не успе да се упише као власник све 
имовине 
СВИХ 46 милиона евра, колико кошта имовина смедеревске железаре, кинески "Хестил" 
платиће одједном, на дан закључења трансакције. Половину тог износа, 23 милиона евра, 
Министарство привреде ће уплатити на посебан рачун са којег ће се измирити све евентуалне 
обавезе над продатом покретном и непокретном имовином. Уколико нешто новца претекне, и 
он иде у буџет Србије. 
Ово је један од детаља уговора о продаји Железаре "Смедерево" који је објављен на сајту 
Министарства привреде. Уговор оставља могућност и корекције купопродајне цене. Она ће 
моћи да иде на штету Србије, али и на корист. На коначан збир ће утицати ситуација у којој 
нека имовина не може да се пренесе на "Хестил". Уколико се то деси, за тај износ ће бити 
умањен укупан збир. Промељив елемент је и стање залиха. Уколико се на датум закључења 
трансакције Влада Србије и "Хестил" не договоре о количини и врсти залиха, дужни су да у 
року од 20 дана ангажују независног стручњака - "Дилојт". Ако се и око тога не договоре у року 
од три дана, Кинези могу српској страни да доставе списак најмање два независна стручњака од 
којих ће један обавити процену. 
Сам датум када ће лећи новац за смедеревску челичану зависи од темпа испуњења подугачког 
списка претходних услова. Пет дана пошто Влада Србије испуни све обавезе, а већина се тиче 
прибављања свих могућих сагласности, ослобођења, али и завршетка легализације и 
конверзије земљишта, са "Хестилом" ће се договорити ког дана ће закључити трансакцију. Она 
може да се обави најкасније у року од 15 дана од последњег испуњеног услова. 
- Продавац преузима обавезу да од датума потписивања до датума закључења трансакције 
управља и одржава продајни пакет у оквиру редовног пословања - стоји у уговору. - Купац ће 
имати право да именује одређени број представника као посматраче чије ће главне дужности 
бити пружање помоћи продавцу. 
Србија ће имати многобројне обавезе и после закључења трансакције. На нама је да омогућимо 
да се "Хестил" упише свуда као власник купљене имовине. Изводе из Катастра и све друге 
власничке листове треба да им доставимо у року од 90 дана од дана исплате. Србија сноси и све 
трошкове настале као последица и у вези с применом Акционог плана заштите животне 
средине који се односе на стање пре закључења трансакције. Србија плаћа пратеће порезе. 
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Држава у року од три године од продаје не сме да има удео или било какве везе са било којим 
супарничким пословањем у пословима са челиком. 
Уколико Србија не успе да испуни све преузете обавезе или прекрши потписани уговор, Кинези 
могу да га раскину. У зависности од разлога раскида, Србија враћа депозит са четири одсто 
обрачунате затезне камате на годишњем нивоу или без ње, односно враћа банкарску гаранцију. 
Наравно, уговор може да раскине и српска страна, и тада задржава депозит или активира 
банкарску гаранцију.  
СВЕ ОБАВЕЗЕ НА ВИДЕЛО 
ОБЈАВЉЕНИ уговор је обелоданио и кредите и гаранције које су дате Железари "Смедерево". 
Баш као и дугове. 
Железара је од Републике Србије добила кредите вредне 2,75 милијарди динара, од Поштанске 
штедионице 20 милиона евра, од Фонда за развој 16,9 милијарди динара, од комерцијалне 
банке 41 милион евра. Гаранције Фонда за развој су вредне 56 милиона евра, а Агенције за 
осигурање и финансирање извоза 45 милиона долара и 20 милиона евра. Обавезе Железаре 
према разним предузећима износе 107 милиона долара. Највише, 41,6 милиона долара, према 
"Србијагасу". 
 
Малињаци највеће фабрике у Србији  
Аутор:Владимир ИЛИЋ 
 
Јагодичасто "црвено злато" за нашу земљу најпрофитабилнији извозни артикал већ дуги низ 
година. Са 79.000 тона лане "прваци света". Посао и за150.000 људи 
МАЛИНА за нашу земљу у последњим годинама представља најпрофитабилнији извозни 
артикал, чија вредност достиже у неким годинама и више од 200 милиона евра. Нето девизни 
ефекат од укупне вредности износи око 90 процената. Према подацима Међународне 
организације произвођача и прерађивача малине, са произведених 79.000 тона, највећу 
производњу у прошлој години имала је Србија, затим САД, са 66.000 тона, трећа је била 
Пољска - 60.000 тона, а четврто место заузео је Чиле са 38.000 тона. 
У производњи, преради и пласману домаће малине ангажовано је од 30.000 до 35.000 
запослених с пуним фондом радних часова, а повремено у овом послу ради чак око 150.000 
људи. То значи да су малињаци заправо највеће фабрике на отвореном у Србији! 
Научни сарадник  
др Александар Лепосавић из чачанског Института за воћарство, који одлично познаје стање у 
малинарству, и који ће крајем маја на 10. интернационалном семинару јагодичастог воћа у 
Чилеу бити једини представник из Европе, каже да је, од настанка велике економске кризе у 
нашој земљи, малина један од значајнијих производа српске привреде. Према његовом 
мишљењу, разлог томе је што се од почетка седамдесетих година прошлог века до данас 
значајно проширују производни засади малине, изграђују расхладни капацитети и повећава 
извоз, али и због тога што је у овом периоду дошло до заостајања у развоју и пропадања више 
других привредних грана и делатности. 
- Због још израженије стагнације привреде у нашој земљи последњих година код нас долази до 
непланског, а у 2015. и 2016. години и до стихијског повећања производних површина. Слична 
ситуација је и у земљама окружења. Нажалост, повећење производних површина није праћено 
и повећањем приноса и квалитета. Засади малине се подижу чак и у условима непостојања 
минимума услова за економски исплативу производњу малине - рекао нам је  
др Лепосавић. - С друге стране, перспектива извоза је врло добра, јер малина, поред осталог, 
има епитет еколошке, односно "здравствено безбедне" хране, тако да се извоз може, уз 
одговарајуће маркетиншке мере, и повећати, јер постоји значајна и стабилна извозна тражња. 
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ШАБАЦ ДОМАЋИН У Шапцу ће од 9. до 11. маја бити одржана Десета светска конференција 
произвођача и прерађивача малине чији је циљ да учесници, којих се очекује око 300 из 17 
земаља света, размене искуства и допринесу већој популаризацији и промоцији малине. 
Организатор те тродневне манифестације је Пословно удружење хладњачара Србије и Светска 
организација произвођача и прерађивача малине. 
Највећи део извоза остварује се ка западноевропским земљама, Јапану и САД у смрзнутом 
стању. Ово су уједно и најразвијенија и најзахтевнија тржишта када је реч о квалитету и 
безбедности, тако да се сваке године пред наше, али и прозвођаче малине из других крајева 
света постављају све строжи критеријуми. 
Др Лепосавић истиче да, засада, на светском тржишту свежих плодова Србија нема много тога 
да понуди. Што се тиче тржишта смрзнуте робе, ту су инострани купци рекли своје. 
Неприкосновено прво место у погледу технолошких својстава има виламет произведен у 
типичним агроеколошким условима западне Србије, у чијим је брдско-планинским подручјима 
сконцентрисано две трећине производње најквалитетније малине у нашој земљи. 
С обзиром на привредни значај малине, пре свега у извозу, приходу породичних газдинстава и 
преради, др Лепосавић сматра да треба подржати иницијативу за формирање националног 
савета за малину на свим нивоима, јер "то је наш извозни производ, препознатљив на светском 
тржишту по количини и квалитету". 
МАЊАК РАДНЕ СНАГЕ 
ПОСЕБНУ пажњу, сматра др Лепосавић, треба посветити безбедности и здравственој 
исправности производа које нудимо и садржају пестицида. 
- У циљу стабилизације производње малине у нашој земљи треба размишљати о увођењу 
одређеног подстицаја на сваки извезени килограм малине. Од утврђеног износа подстицаја, 
део треба издвајати за стимулацују примарних произвођача, део за ангажовање ефикасне 
стручне службе на терену, а део усмерити на истраживања и развој тржишта - закључује др 
Лепосавић, и упозорава да оно што се може јавити као проблем због све већих површина под 
малином у нашој земљи јесте недостатак радне снаге. 
 
Опоравак текстилаца: Крој за милијарду долара  
Аутор:Д. Маринковић   
 
Текстилна индустрија се опоравља, производња за годину повећана 33 одсто. Раст последица 
отварања многобројних иностраних фабрика. Гиганти у стечају, али мале фирме добро раде 
ДОМАЋА текстилна индустрија коначно се опоравља. Производња одеће за годину дана 
повећана је за око 33 одсто, а укупан извоз, махом у Европу, лане је достигао вредност од око 
милијарду долара. Старом континенту највише шаљемо рубље и чарапе. За велики раст 
производње одеће заслужни су страни инвеститори који су отворили бројне фабрике текстила. 
Према речима Милорада Васиљевића, секретара Удружења за индустрију текстила, одеће, коже 
и обуће ПКС, странци проширују капацитете сопствене производње у нашој земљи и само од 
почетка ове године отворене су четири фабрике конфекције. 
- То је основни разлог за овакав искорак и он ће тек да расте у наредном периоду - каже 
Васиљевић. - Отворене су фабрике у Апатину, Руми, Нишу и код Врања. Углавном, газде су 
Италијани и Турци. У најави је да ће инвеститори из Чикага и Италије ових дана да отворе 
фабрику од 250 запослених у Бањи Ковиљачи, и сада су у фази пријема радника. За раст 
текстилне индустрије битни су мали погони који су настали од некадашњих гиганата. Када су 
велики произвођачи попут "Јавора" из Ивањице или пиротског "Првог маја" отишли у стечај, 
настале су мање фабрике конфекције. Тако је од "Јавора" формирано пет, шест фирми од 50 до 
60 радника, а од пиротске, некада чувене конфекције настала су два погона. Један сада 
запошљава око 300, а други педесетак радника. Иста ситуација је настала и након гашења 
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"Рудника" из Горњег Милановца, а фирма из Турске преузела је и запослила у свом погону око 
300 конфекционара. 
СКОК 
Србија је на листи снабдевача Европске уније текстилом била 2000. године чак на 192. месту од 
свих добављача из света. За пет година напредовала је, па је 2005. стигла на 32. место, да би 
лане (2015) заузела 18. место. То је велики напредак и знак да овде има доста потенцијала у тој 
бранши. 
Како каже, око 70 одсто укупне производње одевних предмета Србија извози у Европску унију. 
Највише је лане пласирано робе у Италију, Немачку, па затим у Русију... Турци све више 
показују интересовање за српско тржиште, желе да изместе производњу из своје земље у 
Србију, како би наставили даљи пласман своје робе на руско тржиште, тамо већ познатим 
купцима. 
У Србији послује 620 фирми, махом мањих, које се баве производњом мајица, чарапа, веша, а 
930 је погона за производњу панталона, кошуља, блуза, блејзера, капута... Од тога 80 одсто 
чине мале фирме, а 20 одсто су фабрике са више од 120 запослених.  
ТРЕЋИ ПРОИЗВОЂАЧ ЧАРАПА У СВЕТУ  
- Србија је протекле године извезла чарапа у вредности од 200 милиона долара и мало је 
познато да је трећи произвођач чарапа у свету - наглашава Васиљевић. - Доминирају 
италијанске и немачке фирме са својим погонима у Србији. Највећи извозници у прошлој 
години били су "Вали", произвођач чарапа из Ваљева, са око 100 милиона долара извоза. Следи 
сомборски "Фиорано", који је извезао рубља у вредности од 44 милиона долара, нишки 
"Бенетон" са око 37 милиона долара пласмана разних одевних предмета... 
 
 

 
 
Keш кредити погурали потрошњу 
Аутор:Јована Рабреновић 
 
У прва три месеца ове године број динарских готовинских кредита порастао до 70 одсто. 
Истовремено промет у трговини на мало повећан је за десетак одсто 
Становништво је, чини се, почело више да троши. Подаци из банака показују да су грађани у 
првом кварталу ове године, у односу на исти период прошле, узели нових кредита у вредности 
од око 300 милиона евра. 
Како то да грађани више троше када је, у целини, маса плата остала иста, а пензионерима и 
запосленима у јавном сектору примања су и смањена? Додатно и промет у трговини на мало 
повећан је за неких десетак одсто – подаци су званичне статистике. 
Одговор на питање о разлозима за веће задуживање несумњиво је то што су грађани почели да 
користе предности јевтинијег позајмљивања новца код банака. Јер, камата на најтраженије 
готовинске кредите преполовљене су у односу на период од пре годину и по дана и на краћи 
рок банке такве зајмове одобравају са каматама од седам до 12 одсто. 
Снижена је и цена стамбених зајмова што је, уз пад цена некретнина, многима без крова над 
главом довољан мотив за такав зајам. 
Економисти билтена „Макроекономске анализе и трендови” недавно су управо тиме, што се 
становништво задужило код банака за нових 300 милиона евра, објаснили раст промета на 
мало. 
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Најједноставније речено, неко узме позамашнији кеш кредит како би отплатио скупу кредитну 
картицу или неки други дуг, купи неке потрепштине за стан или га реновира, а остатак се 
потроши у самоуслузи. 
Економиста Драгован Милићевић каже да се раст готовинских кредита може објаснити тиме да 
још увек постоји кредитно способна тражња код значајног дела становништва. 
– Пад каматних стопа и појефтињење трошкова кредита подстиче ту тражњу. Не треба 
заборавити да је штедња становништва, и то депозити по виђењу у девизама на нивоу од око 
милијарде евра. То у случају ниских каматних стопа може подстицати раст готовинских 
кредита с девизном клаузулом, јер се они одобравају с депозитом, а каматна стопа је ниска. 
Готовински кредити су сигурно допринели порасту промета у трговини на мало, мада су 
присутна циклична кретања поготово крајем прошле и почетком ове године. Пад промета у 
јануару и фебруару је уобичајeн, али је раст промета практично то надокнадио. Питање је да ли 
се тај иницијални импулс потрошио. Остаје да се види да ли су подаци за март такви да 
потврђују ове констатације. Уколико промет стагнира сигурно је да се иницијални импулс 
потрошио. Пораст одобрења готовинских кредита у јануару и фебруару требао би да погура 
промет у марту и априлу. Тек тада се могу извући релевантни аналитички закључци, каже 
Милићевић. 
Властимир Вуковић, члан Извршног одбора НЛБ банке, каже да су у Србији у прва три месеца 
кредити становништва порасли за 2,6 одсто у односу на крај 2015. године, што представља 
умерени раст. Смањена је референтна камата централне банке па су банке додатно спустиле 
цене кредита, што је свакако допринело повећаној тражњи. 
– У порасту је тражња за кредитима за рефинансирања што је очекивана и нормална реакција 
тржишта. Сада клијенти могу да рефинансирају своје обавезе под знатно повољнијим условима 
и тиме директно утичу на нижу рату кредита и у крајњој инстанци на квалитет свог животног 
стандарда, каже овај банкар. 
У Интеза банци кажу да континуирано снижавају каматне стопе на кредите пратећи тренд пада 
референтне стопе НБС. Због тога је већ видљив значајан раст интересовања клијената за 
динарске готовинске кредите који се одобравају са каматном стопом од 12 одсто. 
У прва три месеца 2016. године пласман ових кредита увећан је за 71 одсто у односу на исти 
период претходне године. Приметан је, наводе, раст кредита за рефинансирање чији је 
пласман у првом тромесечју увећан више од два и по пута, у односу на исти период претходне 
године. 
И у Сосијете женерал банци примећују раст тражње за динарским кредитима. „Ако поредимо 
фебруар 2016. године са фебруаром прошле године, имамо готово двоструко већи пласман 
динарских кредита становништву. И током прошле 2015. године одобрено је 17,9 одсто више у 
односу на исти период претходне године.” 
У Рајфајзен банци такође постоји већа тражња грађана за кредите у односу на исти период 
прошле, и то превасходно за модел готовинског кредита. Основни разлог за овај пораст свакако 
су каматне стопе које су, услед више фактора на тржишту, значајно повољније него у ранијим 
годинама. 
– У овим периоду стандардно је већа кредитна активност, јер грађани планирају своје годишње 
одморе, реновирају животни простор или решавају нека друга актуелна питања, за која су им 
потребна додатна финансијска средства која обезбеђују банкарским кредитима, наводе у 
Рајфајзен банци.1 
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Ко ради легално тешко опстаје 
Аутор:Јелица Антељ 
 
Привредници замерају да се о губицима које доноси сива економија стално говори из угла 
државе, док нико не помиње колико нелојална конкуренција штети привреди 
Сива економија и црно тржиште у Србији имају 10 милијарди евра годишњег промета, а овај 
проблем може да се реши само уколико се сузбију њихови извори. Потребно је што пре 
затворити „путеве” којим роба стиже у нелегалне токове, уместо што идемо од касе до касе и 
контролишемо фискалне рачуне и машемо стратегијама које су бесмислене у решавању овако 
озбиљног проблема, каже за „Политику” Милан Кнежевић, власник конфекције „Модус”. 
Према његовим речима уколико има воље, црно тржиште може да се укине за кратко време. 
– Прва мера је екстерна контрола царине где би требало контролисати робу која долази из 
Турске (текстил), Кине (роба широке потрошње) и Мађарске( одакле нам стижу прехрамбени 
производи). Довољно је упоредити цене и пратити материјално раздуживање те робе, каже он 
и додаје да је важно забранити продају на местима где не постоје технички услови за то. Једно 
од решења би, сматра, могло да буде и то да се уведе обавеза да на сваком продајном месту 
власник мора да има валидан документ о пореклу робе и фактуру којом може да документује да 
је она из легалних токова и да су на њу плаћени, макар претходни, ПДВ и царина. 
Привредници углавном замерају да се о губицима које доноси сива економија стално говори из 
угла државе, док нико не помиње колику штету привреда трпи због нелојалне конкуренције. У 
том смислу Кнежевић каже да је чињеница да онај ко у Србији ради и плаћа све легално, уз 
овакву ситуацију и фискалне и парафискалне намете не може да опстане. 
Држава је крајем прошле године промовисала Национални програм за сузбијање сиве 
економије, који је представљен као почетак системске борбе против овог проблема, а један од 
циљева је да се за пет година сива економија спусти на ниво од 26,7 одсто. 
Да је тренутно стање алармантно упозорио је и Мирослав Ђиновић из Пореске управе који је 
пре неколико дана на конференцији „Сива економија и пореске утаје – утицај на привреду” 
навео и да у Србији око 200.000 потенцијалних пореских обвезника послује у сивој зони. 
– У Србији има око 470.000 регистрованих обвезника, а процене су да их је око 30 одсто у сивој 
зони. За контролу толиког броја обвезника недостају инспектори и на терену и у канцеларији – 
рекао је Ђиновић и додао да су од почетка године порезници решили седамдесетак случајева 
нерегистрованих делатности тако што су их „утерали у легалне токове“. Он је објаснио да је 
крајње време да Пореска управа заузме место у систему државне управе, јер је без порезника 
добро функционисање државе незамисливо. 
Усвајање закона о инспекцијском надзору требало би, како се очекује, да допринесе смањењу 
сиве економије, а ефекти су се већ осетили, будући да је од августа прошле године, откада се 
пропис примењује, до сада обављено око 170.000 инспекцијских контрола и регистровано око 
4.500 привредних субјеката. 
Жељко Ожеговић, државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе, 
каже да пуна примена овог закона почиње од 30. априла. 
Пропис би, како се очекује, требало да утиче и на унапређење поступања инспекција, будући да 
су се грађани раније често жалили, између осталог и на професионалност и незнање. 
– Закон иде ка томе да сви који су показали предузетничке способности уједно пређу у легалне 
токове како не би представљали нелојалну конкуренцију онима који поштују прописе– каже 
Ожеговић. 
У Тржишној инспекцији кажу да су од почетка примене овог закона контролисали 700 
нелегалних објеката и тек један одсто њих се регистровао, док су остали затворили своје радње. 
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Горан Мацура, начелник Тржишне инспекције, каже да је Закон о инспекцијском надзору 
донео битне промене у раду инспекција. Новина је што сада оне имају и саветодавну улогу 
према предузетницима, који послују легално (како би им олакшали пословање, растеретили их 
и помогли им да остану у зони легалног пословања), а са друге стране задржавају репресивну 
улогу према онима који раде на црно. У односу на претходну улогу инспекција, када је свака 
била стриктно задужена за свој ресор, сада било која инспекција, која примети нелогичности 
на тржишту, може да направи записник и проследи га оној у чијој је надлежности, што, по 
мишљењу Мацуре, може доста да помогне раду инспекција и њиховој ефикасности. 
 
Кинезима имовина, а Србији дугови железаре 
Аутор:Аница Телесковић 
 
„Хестил” је 98 имовинских целина преузео за 46 милиона евра, а порески обвезници су на себе 
преузели враћање најмање 300 милиона евра дуга 
Кинеска компанија „Хестил” купила је имовину „Железаре Смедерево” ослобођену свих 
обавеза. Како показује уговор о продаји српске челичане, нови власник преузео је 98 „чистих” 
имовинских целина, које нису оптерећене хипотекама, дуговима и  кредитима. Како се наводи 
у овом документу, који има више од хиљаду страна, имовина, која чини јединствени продајни 
пакет ослобођена је и „било ког права било ког лица”, које је железара имала до дана 
закључивања уговора. 
Хипотетички то укључује и рачуне за комуналије, али и заостале пореске обавезе, ако их има. 
За пореске обвезнике то, практично значи да ће све обавезе преузети држава. Иако није 
познато колики губитак је направила железара на крају 2015. године, у време док је 
менаџерски тим Петера Камараша управљао челичаном, према јавно доступним подацима, 
минус на крају 2014. године износио је 11,49 милијарди динара, што је нешто мање од 100 
милиона евра. Железара је, закључно са 31. децембром 2014. године била оптерећена 
краткорочним и дугорочним кредитима, чији укупан износ прерачунат у евре достиже 210 
милиона евра. То значи да су укупне обавезе српске челичане на крају 2014. године 
превазилазиле 300 милиона евра. Кад се на то дода и губитак из 2015. године, који је јавности 
још непознат, доћи ће се до тачног износа обавеза који ће на себе преузети порески обвезници. 
Љубодраг Савић: „Ма колико дугови били велики за пореске обвезнике, алтернатива која је 
подразумевала гашење 5.000 радних места је била скупља” 
Дакле, кад се подвуче црта испод овог посла, кинески „Хестил” је имовину преузео за 46 
милиона евра, а порески обвезници су на себе преузели најмање 300 милиона евра дуга. То је 
заправо цена преузимања ове компаније за долар, након одласка америчког „Ју-Ес стила”, 
почетком 2012. године. Такође, држава је у међувремену потрошила и додатних око 300 
милиона евра, колико је било неопходно за исплату плата радницима. Крајем 2014. године, 
железара је од Фонда за развој узела и кредит у износу нешто мало већем од 100 милиона евра. 
Гостујући на Телевизији Пинк, у понедељак 18. априла, премијер Александар Вучић није ни 
потврдио ни демантовао да ће грађани Србије преузети дугове железаре. Констатовао је само 
да је реч о старим обавезама. 
Према речима Љубодрага Савића, професора Економског факултета, реч је о моделу 
приватизације у коме се продаје чиста имовина, а све обавезе иду на терет пореских обвезника. 
– Надам се само да је ово последњи пут да порески обвезници преузимају дуг железаре и да су 
намере Кинеза озбиљне и да је држава Србија добро ставила прст на чело, пре него што је опет 
преузећа дугове челичане. Од кинеског доласка у Смедерево, користи ће имати и неке зависне 
индустрије, а врло је могуће да ће кинески инвеститори преузети још неке компаније у Србији 
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– каже Савић и додaје ма колико дугови били велики, алтернатива која је подразумевала 
гашење 5.000 радних места је била скупља. 
Иначе, ово није први пут да држава Србија преузима дугове железаре. 
Према рачуници „Политике”, у високим пећима смедеревске челичане, у последњих неколико 
деценија, истопљено је најмање 15 милијарди долара новца пореских обвезника. То је огроман 
новац и представља готово половину садашњег бруто домаћег производа (БДП), односно свега 
што привреда и грађани Србије створе за годину дана. 
Реч је о средствима које је држава уложила у железару преко директних инвестиција, средства 
из примарних емисија током деведесетих, преузимања дугова челичане, кредита из Фонда за 
развој и директне буџетске подршке. 
Закључно са 1988. годином држава Србија је у „Железару Смедерево” инвестирала 6,4 
милијарде долара. То показује „Анализа и оцена програма развоја Металуршког комбината 
Смедерево” која је урађена на основу закључка Скупштине СР Србије од 28. децембра 1987. 
Прерачунато по данашњем курсу то је 12,8 милијарди долара. Тадашњи Републички завод за 
друштвено планирање оформио је експертски тим чији је посао био да предложи спасоносно 
решење за смедеревску челичану. 
Почетком деведесетих смедеревска челичана је била међу првима на списку оних предузећа 
која су добијала новац из примарне емисије (штампање пара) из Народне банке. Према 
рачуници Мирослава Здравковића, по том основу у челичану је отишло нешто мало више од 30 
милиона марака или садашњих 25 милиона евра. 
Такође, када је 2003. „Ју-Ес стил” преузео тадашњи „Сартид” за 23 милиона долара, што је 
дупло мања цена од оне коју ће платити „Хестил”, држава је преузела обавезе предузећа које су 
достизале 1,7 милијарди долара. Према речима Александра Влаховића, тадашњег министра 
приватизације, две трећине тих обавеза је отписано, а на терет пореских обвезника директно је 
пало око 500 милиона долара. 
Челичана је поново прешла у руке државе почетком 2012. године, када је „Ју-Ес стил” отишао 
из Смедерева. 
Средства пореских обвезника давала су се и преко Фонда за развој. Држава је, наиме, 2013. 
године преко Фонда за развој одобрила кредит у износу од 2,2 милијарде динара. Гарант за тај 
зајам била је држава Србија. Такође, буџетом за 2014. годину дата је гаранција за задуживање 
челичане у износу од 30 милиона евра. Железара у прошлости није плаћала ни енергенте: гас и 
струју па су потраживања „Србијагаса” и ЕПС-а према овом предузећу на 
Раскид  уговорa са Камарашем 
Како се наводи у уговору о приватизацији железаре, уговор о управљању који је пре годину 
дана потписан са „ХПК инжењерингом” се раскида. У интервјуу „Политици” Петер Камараш, 
директор менаџерског тима „ХПК инжењеринг” тврдио је да ће на захтев новог власника 
остати у Смедереву и наставити да пружа своје менаџерске услуге и „Хестилу”. Могуће је да ће 
кинески инвеститор са Камарашем потписати нови уговор, али из објављеног документа о 
преузимању се то не види. 
Британска држава преузима четвртину „Тата стила 
Британске власти су саопштиле да би могле да преузму власнички удео у износу до 25 одсто 
индијске челичане „Тата стил” у Британији у оквиру стотине милиона фунти вредног 
финансијског пакета намењеног да се помогне потенцијалном купцу. „Ако бисмо преузели 
власнички удео, то би био мањински удео, с циљем да подржимо купца у развоју дугорочне 
будућности тог пословања. Свакако не желимо да контролишемо компанију”, изјавила је 
портпаролка британског премијера Дејвида Камерона, а преноси агенција Ројтерс. 
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Две трећине младих издржавају родитељи 
Аутор:Катарина Ђорђевић 
 
Свега пет одсто младих нема финансијских проблема и може да купи шта год пожели., а свака 
осма млада особа нема довољно новца да покрије трошкове обуће и одеће. 
Више од две трећине младих у нашој земљи, старости од 16 до 30 година, живи у својој 
момачкој или девојачкој соби, испија прву јутарњу кафу са родитељима и храни се у маминој 
кухињи. У „благодетима“ продужене адолесценције чешће уживају младићи него девојке те 
старосне доби, а млади на селу чешће живе под родитељским кровом него млади у граду. У 
брак ступа тек сваки десети мушкарац у двадесетим годинама и свака пета њихова вршњакиња. 
Свега девет одсто младих постају родитељи пре 30. рођендана. Скоро свака друга млада особа 
која је завршила школовање незапослена је, па не чуди податак да готово две трећине младих у 
Србији издржавају родитељи. 
Ово су само неки од упозоравајућих података из студије „Млади у Србији 2015. године“, која 
представља део међународног пројекта под покровитељством Фридрих Еберт фондације и Шел 
студије о младима, и спроводи се од 1953. године и од 2011. укључује и регион југоисточне 
Европе. Аутори овог истраживања –  проф. др Смиљка Томановић и доцент др Драган 
Станојевић, обоје са катедре за социологију Филозофског факултета у Београду, прилагодили 
су нашим приликама оригиналну методологију истраживања коју је развио професор Клаус 
Хурелман,  а прикупљање анкетних података спровела је истраживачка агенција Секонс од 10. 
априла до 15. маја 2015. године. Узорак је чинило 1.186 испитаника, старости од 15 до 30 година 
у урбаним и руралним насељима Србије. „Политика” ексклузивно објављује резултате овог 
истраживања, који ће јавности бити представљени наредног месеца. 
Коментаришући чињеницу да велики број младих у Србији нема ниједан „атрибут одраслости“ 
као што су – живот ван родитељског дома, запослење, ступање у брак и финансијска 
независност, др Драган Станојевић, један од аутора ове студије, за „Политику” каже да наша 
земља припада тзв. медитеранском кругу земаља у којима се у мањој мери подстиче 
самосталност деце и у којима млади касно напуштају родитељски дом и остају финансијски 
зависни од родитеља, са којима имају јаке емоционалне везе. 
„Одлагање родитељства је глобални тренд проузрокован продуженим образовањем, 
нестабилним тржиштем рада и новим стиловима живота. 
„Политика” објављује податке из истраживања „Млади у Србији 2015. године”, спроведеног у 
оквиру међународног пројекта под покровитељством Фридрих Еберт фондације и Шел студије 
о младима узраста од 16 до 30 година 
Ипак, Србија се сврстава у ред европских земаља са релативно раним склапањем брака и 
рађањем – према статистичким подацима из 2014. 
просек година при рађању првог детета био је 27,5 година. Незапосленост и финансијска 
несамосталност у великој мери утичу на одлагање рађања. Стопа незапослености младих у 
Србији у категорији коју посматра Евростат (15–24 године) изузетно је висока и износи 47 
одсто. То Србију заједно са Шпанијом, Грчком, Хрватском и Италијом сврстава у групу 
европских земаља у којима је скоро свака друга радно активна млада особа незапослена”, 
истиче др Драган Станојевић. 
Висока незапосленост представља озбиљну препреку за друштвену интеграцију и ступање у 
брак, али носи ризик и од социјалне искључености. Ово истраживање открило је поражавајући 
податак да млади у нашој земљи не могу да приуште просечно 1,46 од шест основних животних 
добара, а то су одржавање дома адекватно топлим, једнонедељни плаћени одмор ван куће, 
оброк са месом, пилетином или рибом сваки други дан, замена истрошеног намештаја, 
куповина нове одеће и позивање гостију на пиће или оброк најмање једном месечно. Свега пет 
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одсто младих нема финансијских проблема, односно може да купи шта год пожели. С друге 
стране, не мали проценат њих сведочи да немају довољно новца ни за храну, 
„Своју финансијску и материјалну ситуацију млади најчешће описују као просечну, иако 
објективне разлике постоје. У разговору са младима, схватате да они имају свест о 
материјалним и финансијским тешкоћама породице и труду који родитељи чине да обезбеде 
све што је потребно. Подаци говоре да чак четвртина младих има свега 25 евра месечно на 
располагању за личне потребе, нешто већи проценат њих има између 26 и 50 евра, четвртина 
младих има између 50 и 100 евра, а тек сваки пети млади човек месечно троши преко 100 евра 
на себе”, каже др Станојевић. 
И ово истраживање потврђује резултате претходних студија да је младима најчешћи начин 
долажења до некретнине наслеђивање од родитеља или куповина њиховим новцем, па тек 
онда самостална инвестиција за коју веома мали број младих има могућности. 
 
 

 
 
Покренут стечајни поступак за златару Мајданпек  
Аутор:И. Поповић  
 
Привредни суд у Зајечару донео је решење о отврању стечаја у Индустрији за прераду 
Мајданпек, након утврђеног постојање стечајног разлога, као и интереса предлагача за 
спровођење стечајног поступка. 
За стечајног управника именована је Агенција за лиценцирање стечајних управника, која у 
најкраћем року треба да именује повереника, а за привременог стечајног управника именована 
је Драгана Тодоровић. 
Решењем о отврању стечајног поступка који је потписала стечајни судија Јелена Миленковић, у 
исто време позивају се повериоци да у року од 90 дана од објављивања огласа пријаве своја 
обезбеђена и необезбеђена потраживања, као и да дужници “ИПМ-а Мајданпек” испуне 
обавезе према стечајној маси дужника. 
Подсећамо, мајданпечка Индустрија за прераду је до почетка 2000. године била део РТБ Бор и 
чиниле су је три фабрике: Златара Мајданпек, Мегапласт и Фабрика електропроизвода Доњи 
Милановац које су запошљавале више од две хиљаде радника. 
Изузев Фабрике електропроизвода, преостале две фабрике Индсутрије за прераду нису 
приватизоване, а кроз неколико социјалних програма спроведних у међувремену број 
запослених је пред крај прошле године спао на 268. 
Последњи социјални програм спроведен је у децембру 2015. када су уз припадујуће отпремнине 
овај мајданпечки колектив напустила 263 радника. 
 
Хестил: Преузимамо Железару до краја јуна  
Извор:Танјуг, Бета  
 
Кинеска компанија "Хестил" потврдила је да ће Железару у Смедереву комплетно преузети до 
краја јуна, јавио је данас РТС Предсредник Хестила Ју Јонг изразио је данас наду да ће до краја 
наредне године Железара постићи максимални производни капацитет, а то је око два милиона 
тона челика. 
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Он је прецизирао да је планом предвидјено да тим Хестила до краја јуна уђе у Железару и да ће 
до краја ове године радити на стратешким плановима, а да од 2017. године треба да почне нова 
производња. 
- Сматрамо да за оживљавање Железаре у Смедереву не треба само капитал, већ је потребна 
нова технологија, нова опрема. У Железару ћемо донети нови модел пословања и производње - 
рекао је Јонг за РТС. 
Железара, сматра он, има велику прерспективу за развој и додаје да је најважније што имају 
добру сарадњу са српском владом и квалитетан кадар у челичани. 
Јонг каже да су се добро упознали са проблемима железаре и да ће их решавати у другој 
половини године, а кључни задатак Хестила је да технички унапредимо процес рада у 
Железари Смедерево како би држала корак са индустријом челика у Европи. 
Говорећи о запосленима он је рекао да су свима понудили посао и да ће сваки појединац имати 
прилику да покаже своје вредности. 
- Сваки радник имаће могућност да напредује у каријери и заради за достојанствен стандард 
својих породица - рекао је Јонг. 
Он је додао да је цео тим компаније био је дирнут атмосфером на церемонији потписивања 
уговора у Смедереву и да су осетили велику жељу Србије да поктрене своју индустрију. 
- Нећемо изневерити поверење радника железаре, народа и владе Србије - нагласио је Јонг. 
Говорећи о кризи у индустрији челика и економској кризи Јонг је рекао да сматра да компанија 
мора имати довољно мудрости и визију будућности. 
- Ми смо увидели потенцијал који има Железара у Смедереву и желимо да претворимо кризу у 
шансу за сваког ко жели да ради - закључио је први човек Хестила. 
 

 
 
Како бити добар послодавац? 
Извор: Н1  
 
Превише сати на радном месту, мале плате, лоши међуљудски односи - притужбе су великог 
броја запослених грађана у Србији. Иако је мотивисаност запослених кључ успеха сваке 
компаније, малобројни су послодавци који томе придају потребан значај. 
Компанија Филип Морис (Пхилип Моррис) која у свету запошљава више од 90.000 људи, од 
којих у Србији 850, добитник је сертификата Најпожељнији европски послодавац. О односу 
према запосленима, важности поштовања њихових права, критеријумума за вредновање 
њиховог рада и пријема на посао, за Инфобиз је говорила директорка Људских ресурса те 
компаније у Србији, Тања Јовановић. 
На питање шта је запосленима најважније, Јовановић каже да је то могућност развоја, 
усавршавања и напредовања. 
На једној позицији запослени се у компанији Филип Морис, задржи највише две године а 
потом га усавршавање, често у иностранству, води на следећу степеницу у компанији. Плата је 
наравно, важна и запослени не може бити незадовољан зарадом, ако говоримо о 
мотивисаности да се максимално ангажује на послу, подсећа Јовановић. “Када се задовољи тај 
услов, ми помажемо људиима да из себе извуку најбоље”. 
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О томе да ли је стручност пресудна приликом пријема нових радника, она наводи да је знање 
важно, али да се све може научити. 
Критеријуми којима се руководе приликом вредновања рада запослених у ситуацији када се 
смањује број запослених у неким секторима, Јовановић наглашава да се има у виду 
вишегодишње постигнуће које је запослени оставрио и у ком правцу ће се компанија развијати 
односно да ли они који остају могу да изнесу оно што је стратегија компаније за будућност. 
Аутентичност је најважња на разговору на посао, каже Јовановић и додаје: “Немојте се 
претварати да сте нешто што нисте, јер ћете брзо бити прозрети”. Такође, морате омогућити 
послодавцу да увек буде свестан зашто сте ви кандидат избора, знати које су вам слабости- не 
можете их претворити у врлину, али можете свести на прихватљив минимум како бисте радили 
у једној међународној компанији. 
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