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Протест пензионера данас у Београду 
Извор: Бета 
 
Београд -- Удружење синдиката пензионера Србије и Удружење синдиката пензионисаних 
војних лица одржаће протест на Тргу Николе Пашића у Београду.  
Они тиме желе да скрену пажњу на све тежи материјални положај најстаријих.  
То ће, како је саопштено, бити нестраначко окупљање у предизборном периоду јер та удружења 
желе да све странке упознају са проблемима и захтевима пензионера, како би се оне према 
њима одредиле пре гласања.  
Са скупа ће бити упућен захтев да се обустави примена закона којим су смањене пензије и да 
Уставни суд оцени уставност тог закона.  
Од Радио-телевизије Србије (РТС) ће бити затражено да посвети више пажње проблемима 
најстаријих.  
Најављено је да ће скупу присуствовати делегација Европске федерације пензионера и старих 
лица, која окупља више од седам милиона чланова и која заступа интересе 70 милиона 
пензионера Европе, као и представници синдиката пензионера из 21 европске земље и 
представници пензионера из бивших југословенских република. 
 
 
"Кинези у Железари - да нема више главобоље" 
Извор: Танјуг  
 
Београд -- Прихватање понуде кинеске компаније Хбис за приватизацију Железаре Смедерево 
добра је вест, сматра економиста Саша Ђоговић.  
Како наводи, очигледно је реч о реномираној компанији из те области која има планове како 
ширити и модернизовати производњу. 
"Очигледно је да компанија има планове како ће проширити и модернизовати прозиводњу и 
обезбедити нови асортиман да се крене са профитабилним пословањем", рекао је Ђоговић.  
Он је казао је била потребна стратешка подршка компаније која би могла да има план о 
ширењу производње и да се не задржи само на постојећој, базичној.  
"То би омогућило одржив раст и развој и да држава више нема главобоље са Железаром, да она 
почне да доприноси локалној самоуправи и држави уопште", казао је Ђоговић.  
Понуда кинеске компаније Хбис за приватизацију Железаре Смедерево прихваћена је након 
отварања понуде, а цена је нешто већа од минималне и износи 46 милиона евра. 
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Вујовић: Смањен јавни дуг Србије  
Извор:Бета 
 
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да је јавни дуг Србије смањен за 331 
милион евра, али да је од тога 316 милиона последица курсних разлика евра и долара, тако да 
је стварно смањење око 16 милиона 
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да је јавни дуг Србије смањен за 331 
милион евра, али да је од тога 316 милиона последица курсних разлика евра и долара, тако да 
је стварно смањење око 16 милиона. 
Вујовић је новинарима, на проглашењу Блиц предузетника 2015, изјавио да изборни процес у 
Србији не омета извршење буџета јер су трошкови за изборе "јако мали, и да је за то сада 
исплаћена свега једна четвртина једног процента прихода". 
"Сада је пажња на изборном процесу, ја сматрам да оно што ће се добити и што може да се 
добије новом подршком тешким реформама у другој фази је много значајније од овог кратког 
одлагања", рекао је Вујовић. 
Према његовој оцени, кампања од 45 дана и месец дана за формирања владе није пресудно јер 
се "гомила ствари, које су започете- наставља". 
На питање о ставу Фискалног савета да је државна каса у добром стању пошто из буџета нису 
исплаћене отпремнине, Вујовић је одговорио да то нема везе са изборима и да су за отпремнине 
предвиђене једнократне исплате, за које новац постоји на разделима министартава. 
Свако на свом разделу има паре за реализацију отпремнина и то у износу који је више него 
довољан, рекао је. 
На питање шта ће се предузети ако се уштеде не оставаре планираним отпуштањем, односно 
ако не успе смањење запослених у држави, Вујовић је рекао "Министарство финансија је 
поставило циљне величине у буџет и наша брига је да се остане у оквиру тих величина, према 
томе морају да се нађу други начини". 
Упитан који су други начини, он је рекао: "Ми смо планирали рационализацију и она треба да 
се оствари, а други начини су, онда, прекорачење". 
Онда ћемо морати да разговарамо, ја или неко други, о прекорачењу, а то су тешке теме, 
закључио је министар финансија. 
Он је додао да ће поскупљење струје бити право питање за нову владу.  
 
 
Радници на лизинг: Отпуштају запослене, па их приме натраг - за 
дупло мању плату  
Аутор:Ј. Ж. Скендерија  
 
У припреми законско решење за више од 50.000 запослених у Србији. Раде и за мање од 
минималца, не знају колико дуго 
ВИШЕ од 50.000 људи у Србији су радници "на лизинг", односно до посла су дошли тако што 
су их специјализоване агенције изнајмиле послодавцима. Званичних података колико људи на 
овај начин зарађује за живот нема, али како кажу у синдикатима, изнајмљивање радне снаге је 
све чешћа пракса послодаваца. 
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Овај начин запошљавања није противзаконит, иако запослени не знају колико дуго ће радити, 
зарада им је често испод минималца, а топли оброк немају. Ниједан пропис у Србији за сада се 
не бави овом облашћу, а како најављују из Министарства рада, до краја године требало би да 
буде донет закон о агенцијама. 
Злата Зец, извршни секретар Уједињених гранских синдиката "Независност", каже да је тешко 
проценити колико има агенција које посредују при запошљавању пошто то не мора да им буде 
искључива, већ споредна делатност. Свега десетак агенција се само тиме баве, а од тога три-
четири су најприсутније на тржишту. 
- Број радника који су овако запослени је, према проценама, од 16.000 до 20.000, али ту нису 
урачунате омладинске и студентске задруге, иако су услови запошљавања исти и ради се о 
привременим и повременим пословима - каже Злата Зец. - Нови закон о агенцијама мора да се 
усклади са другим прописима као што је закон о задругама. Тражили смо да се направи 
анализа инспекције, министарства и централног регистра, да се утврди колико људи је добило 
посао на овај начин. 
Наша саговорница каже да је запошљавање на овај начин заступљене у скоро свим секторима. 
Има их у металској, хемијској индустрији, енергетици. Примера ради, у НИС-у доста људи ради 
на овај начин и страни послодавци често користе агенције. Зец објашњава да, рецимо, "Норма" 
у Суботици запошљава велики број људи путем агенција, чак имају и синдикат. 
- Неке агенције су регистроване као агенције за посредовање, а у ствари лизингују - каже наша 
саговорница. - Не кривимо њих, него друштвено неодговорне послодавце, који, примера ради, 
отпусте 100 људи па их приме за дупло мању плату на истим пословима преко агенције. 
Тражимо да се овим законом то регулише. Не да се легализује нелегално, већ да се створе 
услови за легално. 
Зоран Лазић, помоћник министра за рад каже да стање у Србији у овој области није у 
потпуности уређено, односно не обезбеђује заштиту запослених. 
- Агенција заснива радни однос са одређеним радником ради његовог упућивања на рад код 
другог послодавца, односно корисничко предузеће, код кога ради одређене послове по 
његовим упутствима и контролом - каже Лазић. - Корисничко предузеће води евиденцију о 
раду и агенцији исплаћује уговорени износ, који садржи зараду и износ на име одређене 
провизије, обично пет процената. Овако функционишу и омладинске и студентске задруге, с 
тим што послодавац закључује са чланом задруге, али омладинцу не исплаћује накнаду већ то 
чини омладинска задруга, за одређену провизију, обично око 10 одсто. 
Уговорена зарада је често нижа од оне коју имају остали запослени у предузећу, а у 
најнеповољнијем положају су они који су ангажовани путем уговора о привременим и 
повременим пословима, јер немају права на годишњи одмор, боловање, накнаду у време 
боловања, плаћено одсуство, минули рад, увећану дневницу за рад на државни празник.  
ПРОБЛЕМ - ПРИМЕНА 
СИНДИКАТИ су се дуго опирали доношењу оваквог прописа јер су сматрали да немамо 
институције које ће омогућити да се он спроведе у дело. 
- Колеге из Европе упозориле су нас да ако можемо да избегнемо овај посао. Плашимо се да ће 
ово бити још једна форма без садржаја, а да се у принципу ништа неће променити - каже Зец. 
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Вујовић: И уз трошак за изборе дефицит 4 пута мањи од плана 
Извор:Танјуг 
 
Фискални резултати у прва три месеца већ су бољи од планираних, изјавио је данас министар 
финансија Душан Вујовић и додао да је дефицит централне државе упркос непланираним 
трошковима, укључујући и трошкове за ванредне изборе, уместо планираних 62 милијарде, 
изнисио 8,9 милијарди динара за први квартал. 
Истовремено, нагласио је он, динамика реализације је на нивоу 1,9 одсто уместо 1,8 одсто у 
првом кварталу. 
„То је изнад годишњег просека, што значи да имамо додатне знаке привредног оживљавања”, 
рекао је Вујовић. 
Говорећи о дефициту, он је рекао да је 8,9 милијарди мање од једне четвртине планираног 
дефицита централне дрзаве од 62 милијарде. 
Он је на конференцији Подстицај за најбоље финансијске директоре „Планирање за раст” 
рекао да, када је реч о дефициту опште државе очекује да ће у прва три месеца он износити око 
15 милијарди динара. 
„Планирали смо да дефицит опште државе на годишњем нивоу буде 160 милијарди динара, а у 
првом карталу остварујемо 15 милијарди, што је значајно мање”, рекао је он. 
Вујовић је нагласио да је реч о прелиминарним подацима, а коначне податке о дефициту 
очекује за 7-8 дана. 
Министар је подсетио и да прелиминарни подаци показују да је јавни дуг смањен за 331 
милион евра, али је од тога 316 милиона смањење због курсних разлика. 
„Суштина је да идемо напред, да је пређена та тачка преокрета и да стално имамо боље 
резултате него што их планирамо. Налазимо се у конзервативним правилима игре, и ММФ је 
конзервативан. Зато и ми конзервативно планирамо приходе, а амбициозно расходе и улазимо 
у ситуацију у којој реализујемо овако добре резултате”, закључио је Вујовић.  
 
Кинези намеравају да понуде посао свима који раде у Железари 
Извор:Танјуг 
 
Министарство привреде прихватило је данас понуду кинеске компаније Хестил (енглески 
назив био је Hbis), за куповину Железаре Смедерево, а уговор о продаји ће бити потписан по 
прибављању мишљења службе надлежне за спречавање прања новца. 
Компанија Хестил је данас дала обавезујућу понуду да купи свих 98 имовинских целина 
Железаре Смедерево за 46 милиона евра, наводе из Министарства привреде и додају да је то 
изнад минималне цене из јавног позива. 
Хестил планира да понуди запослење свима који и тренутно раде у челичани, а има их око 
5.050. 
„Запосленима ће бити омогућено професионално усавршавање и обука, укључујући и слање у 
друге земље, као и додатно усавршавање кроз оптимизовану алокацију запослених и 
реорганизацију”, пише у саопштењу, преноси Танјуг. 
Хестил такође намерава да обезбеди свим запосленима исти ниво накнада и бенефиција као 
што је наведено у постојећем колективном уговору. 
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Како је прецизирано, Комисија за спроводење поступка продаје имовине Железаре је након 
што је данас отворила финансијску понуду Хестила, установила да она испуњава све прописане 
услове, што је потврђено у Министарству где су понуде и отворене. 
Хестил је, пише у саопштењу, конгломерат и гигант светских размера у производњи целика. 
Иако је производња и продаја челика главна делатност овог гиганта, Хестил покрива и 
активности у рударској, финансијској, металској индустрији, управљају модерним логистичким 
центрима и активни су у другим сродним индустријама. 
На глобалном нивоу запошљавају преко 120.000 радника и у великој мери доприносе 
друштвеном богатству у свим географским подручјима где раде. 
На листи Фортуне Глобал 500 у 2015. години, Хестил је рангиран као 239. компанија по 
величини у свету. 
Као највећи производач челика у Кини, Хестил годишње производи 50 милиона тона, Група 
поседује 37 високих пећи, од којих 23 имају капацитет преко 1.000 кубика и у 2015. години је 
произвела 47,8 милиона тона челика. 
Пословни приходи Групе су износили 43,7 милијарде долара у 2015. години, а укупна средства 
на крају те године 53 милијарде долара. 
Успех Хестила се базира и на примени најнапреднијих технолошких решења и најчистијих 
технологија. Група улаже у своје истраживачке центре, као и на континуирану едукацију и 
усавршавање запослених. 
Хестил има 70 директних и индиректних компанија ван Народне Републике Кине, у преко 30 
земаља и региона, као што су Сједињене Америцке Државе, Велика Британија, Аустралија, 
Јужна Африка, Канада, Сингапур, Швајцарска и Хонг Конг. Између осталог, има и већински 
удео у Дуферку, који има највећу независну глобалну продајну мрежу у индустрији челика. 
Укупне пројектоване инвестиције износе преко 300 милиона долара, што се састоји од 
инвестиције у основна средства и инфраструктуру. 
Циљ инвестиција у основна средства и инфраструктуру је да се модернизује опрема, побољша 
ефикасност, прошири опсег производног програма и унапреди еколошко окружење. Издваја се 
инвестиција у галванизацију (поцинковање) за грађевинску и ауто индустрију. Ово су циљеви 
који ће бити постепено остварени, наводе у Министарству. 
На основу пословног плана и тренутних тржишних околности, планирано је да се у Смедереву 
достигне максимални капацитет од 2,1 милион тона челика. 
 
 

 
 
Гладан радник не може бити продуктиван 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Један од разлога зашто је српска плата најмања у региону свакако јесте чињеница да у Србији 
постоје радници који раде, а не примају редовну плату.  
Осим тога, објашњава за „Дневник” професор Дарко Маринковић из Центра за индустријске 
односе, изостанак редовних плата и рад месецима без динара не доприносе продуктивности 
радника јер, како истиче, „гладни радници не могу бити продуктивни и стварати велики 
профит”. 
– Кроз медијски пројекат „Где су наше плате?” дошли смо до податка да су радници који раде и 
имају радно место и шта да производе – месецима без плата – каже Маринковић. – По 
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подацима Републичког завода за статистику, таквих радника у Србији је око 50.000, док 
подаци синдиката показују да је та бројка неколико пута већа. Синдикати скрећу пажњу на то 
да, осим неисплаћивања плата, постоји и неплаћање доприноса, неплаћање стажа, закидање на 
заради, неплаћање прековременог и ноћног рада... 
Све то фактички утиче на умањење или изостанак редовних зарада запослених. 
Неисплаћивање зарада за урађено друштво је цивилизацијска срамота и просто је реч о нечему 
неприхватљивом. Ако се дода да је неисплаћивање зарада у Србији вишедеценијски проблем 
који служи за лично богаћење појединих послодаваца, док је држава инертна, правосуђе 
неефикасно, а закони се не спроводе, онда је још јасније зашто су нам плате мале и зашто 
заостајемо за другима. 
Наш саговорник истиче да се поменути пројекат читаву годину бавио темом неисплаћених 
зарада у Србији, користећи изјаве представника синдиката, послодаваца, експерата и 
политичких власти јер је јасно да је реч о озбиљном проблему, који тражи анимацију целог 
друштва, као и решење, а преко којег се годинама олако прелази. 
– Представницима наших синдиката је веома тешко да својим колегама из других земаља 
објасне проблем неисплаћених плата за урађено. Једноставо, у уређеним држава таква појава 
не постоји и странци зато не схватају о чему се заправо ради и како је могуће да послодавац 
тражи да му се нешто уради и да то не плати. Не разумеју о чему се ради и како неко може да 
укида елементарно право на рад и зараду. Исто тако, тешко могу да разумеју како 
преживљавају радници који месецима раде, а не примају плату, и како издржавају своје 
породице – каже Маринковић. 
Истраживање је, међутим, показало и велико разумевање самих радника за ситуацију у којој је 
цела држава наш, додаје Маринковић, објашњавајући да су запослени, и поред беде с којом се 
тешко носе, успели да „обуздају” гнев и нађу образложење за изостанак редовних плата.На 
питање да ли та појава утиче на продуктивност радника, а тиме и на укупну производњу, 
Маринковић одговара да радник који ради и не прима плату губи мотивацију за рад, а самим 
тим је и његова продуктивност умањена. 
– Газде то морају добро знати: гладан радник не може бити продуктиван, нити мотивисан да 
добро ради. Он чак ни физички није способан да добро ради када је гладан. Уз то, нарушава му 
се и здравље јер се не храни довољно, а то, опет, утиче на угрожавање радне и животне 
способности. Коначно, треба бити свестан тога да капиталисти у данас развијеним 
демократским државама Европе нису прихватили подизање стандарда и квалитета живота 
људи на основу пристојних зарада зато што су изненада „заволели” раднике, већ зато што је 
било јасно да другачије друштвено неодговорно понашање неминовно доводи до 
незадовољства радника, а то се манифестује кроз штрајкове, јавне протесте, социјални бунт, а у 
таквим условима нема профита и зараде – закључио је Маринковић. 
Има ту свега 
– Истраживање је показало да заиста постоје послодавци који су осиони и себични и који 
једноставно не исплаћују зараде, закидају на њима, гледају да их на све могуће начине умање, 
али и да постоје газде које немају чиме да исплате плату јер су на наплату стигли сви 
непромишљени кораци из ранијих година. Ту се пре свега мисли на то да нема јаке привреде и 
реалног сектора који производи јер држава не може да живи од кафића, банака, трговина, 
мењачница… Мора радити добростојећи реални сектор, који ће производити материјална 
добра и тако стварати могућност да радник заради и добије своју плату. И то не било какву, већ 
пристојну плату од које ће моћи живети – наглашава Маринковић. 
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Плате и пензије ће расти кад то буде могуће 
 
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да очекује да ће нова влада с новим мандатом 
наставити реформе јер нема повратка на пут ка меканом буџетском ограничењу, већ само ка 
томе да Србија постане модерна привреда. 
– Србија ће једном, после пет или десет неуспешних покушаја да се реформише, и бити на путу 
да постане модерна привреда – рекао је Вујовић на конференцији „Подстицај за најбоље 
финансијске директоре – Планирање за раст“.По његовим речима, најтежи део смо већ 
прошли, а ако наставимо реформе, сви добијају на крају процеса. 
– Плате и пензије ће расти чим се створе услови, али ни дана пре – рекао је министар.Он је 
упозорио на то да би одустајање од реформи у овој фази имало огромне трошкове, и поновио 
да „само муватори могу имати користи од одустајања”.– Заштитом државних предузећа држава 
је кршила Устав – подсетио је Вујовић, додајући да су рокови продужени да би се пружила још 
једна могућност тим предузећима да нађу најбоља решења за запослене и саме фирме. 
По његовим речима, остало је 17 великих предузећа, за која је изразио бојазан да неће бити 
довољно времена да се за све нађе решење.Вујовић је истакао да су та предузећа производ нечег 
што се догодило пре много година и да се сада суочавамо само с последицама тога те да сматра 
да није оправдана бојазан у друштву да решавање тих проблема представља лошу вест. 
Говорећи о јавним предузећима, он је навео да су „Железнице Србије”, „Србијагас”, ЕПС и ЕМС 
добра предузећа, али да морају да заврше програм реструктурирања и побољшају услуге које 
нуде.Вујовић је истакао да очекује да ће програм дефинисања и реализације реструктуирања 
тих предузећа непосредно после избора бити настављен пуном динамиком, чиме бисмо се 
веома брзо вратитили на путању њиховог оздрављења. 
Он је нагласио да очекује да ће „Србијагас” после низа година пружања друштвено корисних 
услуга, постати комерцијалан и наплаћивати све своје услуге.Пренео је да се тренутно воде 
разговори с две међународне организације у вези с прављењем плана реструктурирања 
„Србијагаса”, који ће узети у обзир наплаћивање услуга, финансијску дисциплину и коначно 
реструктурирање дугова прошлости. 
Нема субвенција за пропале фирме 
Министар финансија Душан Вујовић је поручио да више нема субвенција за пропале фирме и 
да ће држава у наредном периоду помагати само младе и успешне. 
– Држава више неће покривати рупе онима који 15 или 20 година не желе да схвате да њихов 
бизнис више не постоји и да треба да изађемо из удобног, али промашеног система, у којем се 
мисли да држава треба да ради све оно што они не могу – нагласио је Вујовић на додели 
награде „Блиц предузетник” за 2015, коју је добила фирма ЕДОС из Зрењанина. 
Он је рекао да ће, с друге стране, држава наставити да помаже успешне, младе и храбре и тако 
послати прави сигнал. Вујовић је подсетио на то да је Министарство привреде прогласило 2016. 
за Годину предузетништва, као и да постоји читав низ стимулативних мера за подржавање 
малог бизниса. 
 
Влада прихватила понуду ХБИС-а за приватизацију Железаре 
Извор:Танјуг 
 
Влада Србије прихватила је данас понуду кинеске компаније Хбис, која ће да приватизује 
Железару Смедерево. Како Танјуг сазнаје понуђена цена за Железару је нешто већа од 
минималне и износи 46 милиона евра. 
Владина радна група данас је у 11 сати отворила понуду са кинеским партнером и закључено је 
да је она у складу са траженим условима на тендеру.Подсећања ради, на јавном позиву је 
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тражен партнер за смедеревског гиганта а почетна цена је износила 45,7 милиона евра.На 
јавни позив за приватизацију Железаре Смедерево, који је објављен почетком марта јавила се 
само кинеска компанија ХБИС. 
Министар привреде Жељко Сертић је раније рекао да очекује да, ако све буде по плану, уговор о 
приватизацији смедеревске челичане, буде потписан у априлу.Он је казао да је понуда кинеске 
компаније Хбис за продају железаре исправна, и да минимална цена по којој може бити 
купљена железара не може да буде мања од 45,7 милиона евра. 
ХБИС је компанија која је званично друга у свету у производњи челика.Иначе, Смедеревска 
железара је под именом Сартид продата 2003. америчком Ју-Ес стилу за 23 милиона долара и 
до почетка 2012. је била велики извозник и обухватала до 13 одсто укупног извоза Србије.Влада 
Србије је у јануару 2012. године откупила Железару Смедерево од америчког Ју-Ес-Стила за 
симболичан један долар. 
Први тендер за продају Железаре расписан је априла 2012. године,  и он је био несупешан, јер 
није стигла ниједна обавезујуца понуда.Други је расписан у децембру 2014. и након 
неуспешних преговора са америчким Есмарком на тендеру за управљање Железаром је 
победио ХПК Инжењеринг, који је у априлу 2015. преузео управљање српском челичаном на 
челу са Петером Камарашом и Џоном Гудишем. 
Премијер Вучић раније је изјавио да би, уколико договор са кинеском ХБИС групом буде 
закључен у мају, раст БДП-а Србије у 2016. могао захваљујући томе да буде чак 2,5 одсто, а у 
2017. више од четири одсто.У Железари је запослено око 5.000 радника. 
 
Кинези намеравају да понуде посао свима који раде у Железари 
 
Министарство привреде прихватило је данас понуду кинеске компаније Хестил (енглески 
назив био је Хбис), за куповину Железаре Смедерево, а уговор о продаји ће бити потписан по 
прибављању мишљења службе надлежне за спречавање прања новца.Хестил планира да 
понуди запослење свима који и тренутно раде у челичани, а има их око 5.050. 
"Запосленима ће бити омогућено професионално усавршавање и обука, укључујући и слање у 
друге земље, као и додатно усавршавање кроз оптимизовану алокацију запослених и 
реорганизацију", пише у саопштењу.Хестил такође намерава да обезбеди свим запосленима 
исти ниво накнада и бенефиција као што је наведено у постојећем колективном уговору. 
Како је прецизирано, Комисија за спроводење поступка продаје имовине Железаре је након 
што је данас отворила финансијску понуду Хестила, установила да она испуњава све прописане 
услове, што је потврђено у Министарству где су понуде и отворене.Хестил је, пише у 
саопштењу, конгломерат и гигант светских размера у производњи челика. Иако је производња 
и продаја челика главна делатност овог гиганта, Хестил покрива и активности у рударској, 
финансијској, металској индустрији, управљају модерним логистичким центрима и активни су 
у другим сродним индустријама. 
На глобалном нивоу запошљавају преко 120.000 радника и у великој мери доприносе 
друштвеном богатству у свим географским подручјима где раде.На листи Фортуне Глобал 500 у 
2015. години, Хестил је рангиран као 239. компанија по величини у свету. 
Као највећи производач челика у Кини, Хестил годишње производи 50 милиона тона, Група 
поседује 37 високих пећи, од којих 23 имају капацитет преко 1.000 кубика и у 2015. години је 
произвела 47,8 милиона тона челика.Пословни приходи Групе су износили 43,7 милијарде 
долара у 2015. години, а укупна средства на крају те године 53 милијарде долара. 
Успех Хестила се базира и на примени најнапреднијих технолошких решења и најчистијих 
технологија. Група улаже у своје истраживачке центре, као и на континуирану едукацију и 
усавршавање запослених.Хестил има 70 директних и индиректних компанија ван Народне 
Републике Кине, у преко 30 земаља и региона, као што су Сједињене Америцке Државе, Велика 
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Британија, Аустралија, Јужна Африка, Канада, Сингапур, Швајцарска и Хонг Конг. Између 
осталог, има и већински удео у Дуферку, који има највећу независну глобалну продајну мрежу 
у индустрији челика. 
Укупне пројектоване инвестиције износе преко 300 милиона долара, што се састоји од 
инвестиције у основна средства и инфраструктуру. 
Циљ инвестиција у основна средства и инфраструктуру је да се модернизује опрема, побољша 
ефикасност, прошири опсег производног програма и унапреди еколошко окружење. Издваја се 
инвестиција у галванизацију (поцинковање) за грађевинску и ауто индустрију. Ово су циљеви 
који ће бити постепено остварени, наводе у Министарству. 
На основу пословног плана и тренутних тржишних околности, планирано је да се у Смедереву 
достигне максимални капацитет од 2,1 милион тона челика. 
 
 

 
 
И код куповине Железаре "ђаво је у детаљима", непознатим 
Аутор:Војислав Стевановић  
 
Министарство привреде Србије прихватило је предлог Комисије за спровођење поступка 
продаје имовине Железаре Смедерево, да се једини учесник у поступку, кинеска компанија 
Хестил, прихвати за купца за укупну цену од 46 милиона евра. 
Смедеревска компанија имаће бар још једну шансу. Кинеска компанија Хестил, позната и као 
ХБИС, како стоје ствари, биће и будући власник.  
За сада, премијер је објавио много веће инвестиције, од раније најављених 300 милиона 
долара: „Оно што пише у њиховој понуди је инвестиција у две године од 980 милиона долара, 
милијарду инвестиција у две године“, казао је Вучић на страначком митингу у Панчеву. 
За сада се зна да је Кинеска компанија понудила 46 милиона евра, а планира да уложи 300 
милиона долара. Иначе, Хестил има 37 високих пећи у фабрикама и може да произведе 50 
милиона тона челика годишње. Укупна средства кинеског челичног гиганта су 53 милијарде 
долара. Смедеревска фирма има две високе пећи и може да направи 2,1 милион тона челика.  
У Влади имају разлога да буду задовољни продајом. Стручњацима није лако да оправдају ову 
куповину с обзиром на тренутно стање на тржишту челика.  
Они са којима је новинар Н1 разговарао кажу да је, на први поглед, железара продата упркос 
економској логици, али и да купац сигурно не би бацио 46 милиона евра. Ђаво је, као и увек, у 
детаљима, али они за сада нису познати јавности и зато ће бити неопходно, кажу аналитичари, 
да сви детаљи будућег уговора постану познати јавности.  
"Уколико се некад деси да будемо у прилици да видимо уговор, искрено се надам да нећемо 
наћи ситуације које смо прошли у уговору с Етихадом, а то је да држава и даље субвенционира 
ту фирму. Уколико би држава и у овом случају субвенционирала Железару, то би значило да тај 
терет нисмо решили и скинули са грбаче грађана", каже саветник за инвестиције Махмуд 
Бушатлија.  
Железаром је од прошле године управљао професионали менаџмент који, уз изговор да је 
светска цена челика пала, није успео да од ње, као што је било најављено, направи 
профитабилни компанију.  
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"Не морају увек посматрачи утврдити добро економски интерес оног који инвестира. Обично то 
он на најбољи начин утврди. Треба освојити капацитет, па значајно инвестирати у обртна 
средства, јер сад ради само једна пећ, да би обе пећи радиле треба знатно више капитала за 
набавку материјала и плаћање свих трошкова. И треће, треба размишљати о одређеној доради 
свих производа да би се добила додатна вредност већа", наводи Милан Ковачевић, консултант 
за страна улагања. 
Остало је и отворено питање да ли ће ЕУ реаговати на ову трансакцију. Економиста Љубодраг 
Савић каже да Унија нерадо гледа на долазак кинеских компанија у Србију и да ће имати 
одређене захтеве: 
"Да у ствари кинеска компанија на европском тржишту продаје само српски челик. Мислим да 
то није што се нас тиче нарочит проблем. Мислим да се преко наших леђа прелама однос 
између ЕУ и Кине. И ЕУ је прошле године имала производњу од 166 или 167 милиона тона 
челика и заправо нема довољно тражње за свој челик", каже он. 
Иако нису сигурни шта их све чека под новом управом, раднике железаре, али и становнике 
Смедерева обрадовало је што би након одласка УС Стила и неуспешне приватизације, челичана 
требало да добије новог власника. 
 
Почиње сајам запошљавања, учествује више од 20 компанија 
Извор:Бета  
 
Сајам запошљавања "Топ Џоб" одржаће се 6. и 7. априла у Белеxпо центру у Београду на којем 
ће компаније, банке и осигуравајуће куће објавити слободна радна места, најавили су данас 
организатори.  
Послодавцима су потреби месари, продавци, пословође, возачи камиона, магационери, 
рачуновође, програмери, оператери у производњи, саветници за продају полиса осигурања. 
Међу компанијама које тражити нове раднике су Бол пекиџинг, Делез, Метро кеш и кери, 
Цептер, Милшпед, Прокредит и Рајфајзен банка, Вип мобајл, Винер штедише осигурање, 
Цептер. 
Радно време сајма 6. априла је од 11.00 до 19.00, а 7.априла од 10.00 до 18.00. Улаз је слободан. 
 
Вујовић: Веће плате и пензије чим буде услова, ни дан раније 
Извор:Бета  
 
Министар финансија Душан Вујовић каже да ће плате и пензије расти чим се за то створе 
услови, али "ни дана раније". 
"Не можемо да допустимо да то уништи реформе", рекао је он. 
Вујовић је рекао да дефицит централне државе у прва три месеца износио 8,9 милијарди 
динара, уместо планираних 62 милијарде динара. 
Министар је на конференцији финансијских директора оценио да је то одличан резултат и 
додао да су фискални показатељи бољи од планираних и поред непланираних трошкова, као 
што су трошкови парламентарних избора. 
Вујовић је казао и да се динамика реализације друштвеног производа креће на нивоу од 1,9 
одсто у првом кварталу, што је изнад планираног годишњег просека од 1,8 одсто. 
Вујовић је на Банкарској конференцији рекао да "нема повратка на старо" и да је прошло време 
"меканих буџетских ограничења", генерисања дефицита и одлагања реформи. 
"Не само да остварујемо мањи дефицит, него имамо додатне знакове привредног 
оживљавања", казао је он. 
Када је реч о дефициту опште државе, Вујовић је нагласио да је он у прва три месеца ове године 
био 15 милијарди динара, а план је био да годишње износи 160 милијарди динара. 
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Он је истакао да су то прелиминарни резултати, а да ће коначни бити за осам дана. 
Вујовић је навео и да је јавни дуг Србије смањен за 331 милион евра, а од тога је 316 милиона 
смањење због курсних разлика. 
Према његовој оцени, пресудно је да јавни дуг почне да се смањује, да се убрза привредни раст 
и да се покаже да је то први корак ка изласку из тренутне ситуације. 
Како је навео, ако се то уради, Србија ће постати модерна тржишна привреда.  
 
Вучић се хвали, Вујовић признаје да је дуг мањи због курса 
Аутор:Тања Веселиновић  
 
Како показују најновији подаци, јавни дуг Србије је смањен током прва три мисеца 2016. за за 
331 милион евра, са око 25,2 милијарде евра на крају прошле године, на 24,9 милијарди евра.  
Када је реч о учешћу јавног дуга у бруто домаћем производу постоје две методе обрачунавања. 
Према оној коју користи Министарство финансија, у односу на званичну процену овогодишњег 
БДП-а, јавни дуг смањен је са 77,3 на 73,5 одсто БДП-а. 
Фискални савет Србије међутим, рачуна учешће јавног дуга према тренутном бруто домаћем 
производу, што указује да је смањење знатно мање, са 77,3 процента на крају 2015. на 76 на 
крају марта. 
Податак о смањењу јавног дуга премијер је искористио да похвали ефикасан рад владе. 
Фискални савет и Министарство финансија поручују да је мањи дуг више резултат промена на 
девизном тржишту, а мање реформских мера. 
Увек строг извештај Фискалног савета о стању јавних финансија, овог пута, према оцени 
премијера, хвали резултате рада владе: „Данас сте чули Фискални савет који је први пут рекао 
браво за владу јавни дуг мањи за 320 милиона и дефицит је први пут на минималном нивоу у 
првом кварталу“, казао је Александар Вучић. 
Од премијера се није чуло и да се у извештају Фискалног савета наводи се да је дуг мањи због 
слабљења долара, али и динара у односу на евро, од почетка ове године. 
Компликована економска математика прерачунавања из једне валуте у другу, а не мере владе 
дала је добар резултат, признаје и министар финансија:  
„Смањење од 331 милион, од тога је 316 смањење курса између долара и евра, значи рачунско 
смањење, као што нам је пре било повећање курса за 700 милиона, сада је смањење. Шеснаест 
је смањење стварно“, каже министар финансија Душан Вујовић.  
Да ли је то наговештај почетка стварног смањивања јавног дуга или ће он до краја године да 
расте предвиђеном динамиком? То ће зависити од тога да ли ће влада успети да смањи 
дефицит, односно повећа приходе а смањи трошкове, објашњавају у Фискалном савету: 
„С обзиром да имамо текуће расходе који су под конотролом и бољу наплату пореза да је то 
индикација да ће дефицит ако се ти трендови наставе бити мањи него што је буџетирано“, 
наводи члан Фискалног савета, Никола Алтипармаков. 
Јавни дуг престаће да расте када дефицит буде мањи од три одсто што би према дугорочној 
стратегији требало да буде постигнуто 2017. До тог циља, подсећају у Фискалном савету, Србија 
ће стићи само ако трајно смањи расходе и реформише јавни сектор и јавна предузећа. 
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Самостални синдикат Железаре: Шанса за нови почетак 
Извор: Танјуг 
 
Прихватање понуде кинеске компаније "Хестил" за приватизацију Железаре је позитивна 
информација како за саму Железару, тако и целу металску индустрију, оценио је председник 
Самосталног синдиката "Железаре Смедерево" Синиша Прелић. 
Можемо бити задовољни јер је то шанса за нови почетак коју нећемо испустити и радници ће 
одговорити на сваки задатак који буде постављен, рекао је Синиша Прелић Танјугу. 
Како је рекао, прихватање понуде важно је за целу Србију, односно компаније које се у свом 
раду ослањају на Железару. 
Прелић је навео да је важно то што "Хестил" планира да понуди запослење свима који и 
тренутно раде у челичани, а има их око 5.000. 
Похвалио је и залагање Владе Србије у томе, истичући да је дало резултате. 
Министарство привреде прихватило је понуду кинеске компаније "Хестил" (енглески назив био 
је Хбис), за куповину "Железаре Смедерево", а уговор о продаји ће бити потписан по 
прибављању мишљења службе надлежне за спречавање прања новца. 
Компанија "Хестил" је данас дала обавезујућу понуду да купи свих 98 имовинских целина 
"Железаре Смедерево" за 46 милиона евра, наводе из Министарства привреде и додају да је то 
изнад минималне цене из јавног позива. 
 
Влада прихватила понуду кинеске компаније за Железару 
Извор: РТС, Танјуг 
 
Финансијска понуда кинеске компаније "Хестил" (раније енглеско име: Хбис) за куповину 
Железаре је прихваћена, сазнаје РТС. Купац ће понудити посао свима који су тренутно 
запослени у смедеревској челичани. Планиране инвестиције износе 300 милиона долара. 
Премијер Александар Вучић поручио је да су то добре вести за Железару. 
И техничка и финансијска понуда су у складу са траженим условима на тендеру, те је 
Министарство привреде, на предлог комисије, донело одлуку којом је кинеску компанију 
"Хестил" (раније енглеско име: Хбис) прогласило јединим учесником за купца Железаре. 
Радна група Владе Србије за приватизацију Железаре отворила је у 11 сати финансијску понуду. 
"У присуству представника 'Хестила', Комисија је установила да је понуда поднета у складу са 
јавним позивом и да испуњава све прописане услове", саопштило је Министарство привреде. 
Влада је на јавном позиву тражила партнера за "Железару Смедерево" са почетном ценом око 
45 милиона и 700.000 евра. РТС је незванично сазнао да је купац понудио 46 милиона евра, 
што је потврдило и Министарство. 
"'Хестил' је дао обавезујућу понуду да купи свих 98 имовинских целина за укупну цену од 46 
милиона евра. Наведена обавезујућа понуда је изнад минималне цене из јавног позива", 
наводи се у саопштењу. 
Уговор о продаји Железаре биће закључен по прибављању мишљења службе надлежне за 
спречавање прања новца, а у складу са Законом о приватизацији. 
Поводом прихватања понуде кинеске компаније, премијер Александар Вучић поручио је да је 
то добра вест за "Железару Смедерево", јавља репортер РТС-а. 
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"О Железари ћу сутра, али су добре вести за Железару. Водим на ручак за Железару, ручак за 
све вас", рекао је Вучић. 
Одахнули су и запослени. Верују да ће са кинеском компанијом сачувати радна места и 
успешније пословати. 
"Апсолутно даје наду свим запосленима да могу да планирају своју будућност на основу ове 
транасакције која ће бити обављена у наредних месец дана", каже Саша Чолић из АСНС 
Железаре. 
Иначе, Железара је под именом "Сартид" продата 2003. америчком Ју-Ес-Стилу за 23 милиона 
долара и до почетка 2012. је била велики извозник и обухватала до 13 одсто укупног извоза 
Србије. 
Влада Србије је у јануару 2012. године откупила Железару Смедерево од америчког Ју-Ес-Стила 
за симболичан један долар. 
Први тендер за продају Железаре расписан је априла 2012. године, и он је био несупешан, јер 
није стигла ниједна обавезујућа понуда. 
Други је расписан у децембру 2014. и након неуспешних преговора са америчким "Есмарком" 
на тендеру за управљање Железаром је победио ХПК Инжењеринг, који је у априлу 2015. 
преузео управљање српском челичаном на челу са Петером Камарашом и Џоном Гудишем. 
Премијер Вучић раније је изјавио да би, уколико договор са кинеском ХБИС групом буде 
закључен у мају, раст БДП-а Србије у 2016. могао захваљујући томе да буде чак 2,5 одсто, а у 
2017. више од четири одсто.  
Посао за све раднике Железаре  
"Хестил" планира да понуди запослење свим тренутно запосленим, око 5.050 њих, којима ће 
бити омогућено професионално усавршавање и обука. Запосленима ће бити обезбеђен исти 
ниво накнаде и бенефиција као што је наведено у постојећем колективном уговору. 
Радници очекују одрживо пословање 
Лидер Независног синдиката металаца "Железаре Смедерево" Милета Гујаничић каже да је 
прихватање понуде "Хестила" за приватизацију добар потез. 
Истиче да синдикати очекују да долазак кинеске компаније омогући дугорочно и одрживо 
пословање. 
"Важно је да радници буду заштићени и адекватно плаћени", рекао је Гујаничић за Танјуг. 
Према његовим речима, долазак кинеске компаније важан је за будућност Железаре и њених 
радника. 
Министарство привреде саопштило је да укупнe пројектоване инвестиције износе преко 300 
милиона долара. Циљ је да се модернизује опрема, побољша ефикасност, прошири опсег 
производног програма и унапреди еколошко окружење. 
"Издваја се инвестиција у галванизацију (поцинковање) за грађевинску и ауто индустрију. Ово 
су циљеви који ће бити постепено остварени. План је да се достигне максимални капацитет од 
2,1 милион тона", саопштило је Министарство. 
Члан Надзорног одбора Железаре Бојан Бојковић наводи да ће, кад кинеска компанија преузме 
смедеревског гиганта капацитети челичане бити подигнути на максималних 2,1 милиона тона 
челика. 
Бојковић је за Танјуг рекао да свако ко разуме цифре зна шта би приватизација Железаре 
значила за Србију, али и за око 5.050 запослених у тој челичани, као и за још 11-15.000 
подизвођача. 
"Испуњавање максималних капацитета можемо да очекујемо за три до четири године. 
Међутим, 1,76 милиона тона годишње је више него дупло у односу на тренутни ниво 
прозиводње", рекао је Бојковић.  
Говорећи о извозу, рекао је да би за годину до две Железара уз повољне услове на тржишту 
могла да оствари извоз од једне до једне и по милијарде долара годишње. 
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"Најважнија је ствар што једна таква компанија 'Хестил', то јесте бивши ХБИС се обавезо да 
инвестира минимум 300 милиона долара, још једном наглашавам минимум, да ће преузети све 
запослене 5.050 људи по истим условима као што имају сада плате и све принадлежности и 
бенефиције које имају. Као и да ће упослити максимални капацитет 2,1 милон тона производње 
челика годишње", указује Бојковић. 
Светско тржиште челика је у кризи а Европска унија не дозвољава државне субвебнције. У 
Влади очекују и да ће Брисел дати зелено светло за продају Железаре. 
"Нема никакве сумње да је ово добра вест за грађане Србије. Наравно, још немамо све детаље 
али ако буде онако како се ових дана могло чути то је добра вест јер шта би била алтернатива?", 
рекао је професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић. 
Сматра да ће на крају "превладати разум" - да ће Европска унија разумети о каквом се 
проблему ради за српску економију, какав се проблем решава и шта Србија добија 
приватизацијом смедеревске Железаре. 
Иначе, кинеска компанија "Хестил" је конгломерат и гигант светских размера у производњи 
челика, који на глобалном нивоу запошљава 120.000 радника. 
Има 70 директних и индиректних компанија ван Народне Републике Кине, у више од 30 
земаља и региона, као што су Сједињене Америчке Државе, Велика Британија, Аустралија, 
Јужна Африка, Канада, Сингапур, Швајцарска и Хонгконг.  
Између осталог има и већински удео у "Дуферку", који има највећу независну глобалну 
продајну мрежу у индустрији челика.  
На листи "Фортуне глобал 500" у 2015. години, "Хестил" је рангиран као 239. компанија по 
величини у свету. Као највећи произвођач челика у Кини, годишњи производни капацитети 
"Хестила" износе 50 милиона тона. Група поседује 37 високих пећи. 
Пословни приходи групе у 2015. износили су 43,7 милијарди долара у 2015. години, а укупна 
средства 53 милијарде долара.  
Успех "Хестила" се базира и на имплементацији најнапреднијих технолошких решења и 
најчистијих технологија. 
 
 

 
 
 
У Шајкашу је отворена содара Филипус 
Извор:РТВ 
 
НОВИ САД - У Шајкашу је отворена содара „Филипус". Она је другачија од других зато што у 
њој раде младе особе са инвалидитетом. 
Пројекат под именом "Содара Филипус" покренуло је Удружење "Вера, љубав, нада". 
Отварањем тог предузећа обезбеђена су пре свега, иста права и једнаке шансе за лични развој, 
учење и запошљавање 20-оро младих. Содару "Филупус" отворио је министар спорта и 
омладине Вања Удовичић. Иначе, осим Министарства спорта и омладине које је финансирало 
адаптацију и набавку опреме са оснивање тог предузећа, помогли су и Министарство рада и 
Удружење грађана "Вера, љубав И нада", 
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Председник Општине Тител Драган Божић рекао да је ово прва фабрика у тој локалној 
самоуправи. 
На крају, треба истаћи да су за отварање содаре "Филипус" најзаслужнији млади људи, којима 
то предузеће неће обезбедити само материјалну независност, већ нешто битније, а то је вера у 
себе И своје могућности. 
 
Прихваћена понуда кинеског ХБИС-а за приватизацију Железаре 
Извор:Бета, Танјуг 
 
БЕОГРАД, СМЕДЕРЕВО - Понуда кинеске компаније Хбис за приватизацију Железаре 
Смедерево прихваћена је данас након отварања понуде, сазнаје Танјуг, а цена је нешто већа од 
минималне и износи 46 милиона евра. 
Владина радна група данас је у 11 сати отворила понуду са кинеским партнером и закључено је 
да је она у складу са траженим условима на тендеру. 
Подсећања ради, на јавном позиву је тражен партнер за смедеревског гиганта а почетна цена је 
износила 45,7 милиона евра. 
На јавни позив за приватизацију Железаре Смедерево, који је објављен почетком марта јавила 
се само кинеска компанија Хбис. 
Министар привреде Жељко Сертић је раније рекао да очекује да, ако све буде по плану, уговор о 
приватизацији смедеревске челичане, буде потписан у априлу. 
Он је казао да је понуда кинеске компаније Хбис за продају железаре исправна, и да 
минимална цена по којој може бити купљена железара не може да буде мања од 45,7 милиона 
евра. 
ХБИС је компанија која је званично друга у свету у производњи челика. 
Иначе, Смедеревска железара је под именом Сартид продата 2003. америчком Ју-Ес стилу за 
23 милиона долара и до почетка 2012. је била велики извозник и обухватала до 13 одсто 
укупног извоза Србије. 
Влада Србије је у јануару 2012. године откупила Железару Смедерево од америчког Ју-Ес-Стила 
за симболичан један долар. 
Први тендер за продају Железаре расписан је априла 2012. године, и он је био неуспешан, јер 
није стигла ниједна обавезујућа понуда. 
Други је расписан у децембру 2014. и након неуспешних преговора са америчким Есмарком на 
тендеру за управљање Железаром је победио ХПК Инжењеринг, који је у априлу 2015. преузео 
управљање српском челичаном на челу са Петером Камарашом и Џоном Гудишем. 
Премијер Вучић раније је изјавио да би, уколико договор са кинеском Хбис групом буде 
закључен у мају, раст БДП-а Србије у 2016. могао захваљујући томе да буде чак 2,5 одсто, а у 
2017. више од четири одсто. 
У Железари је запослено око 5.000 радника. 
Олакшање у Смедереву 
Међу радницима олакшање, прекинута је неизвесност која већ дуго траје. Најважније је да 
сачувају своја радна места, почну самостално да се издржавају, раде више и за то буду 
адекватно плаћени, и то су њихова очекивања од кинеског партнера . 
"Није мала ствар да Железара Смедерево поред свих гашења у много јачим привредама у 
региону и ЕУ је та која може да настави да ради. Дубоко верујемо да ће посао који се овде буде 
радио односно производи бити пласирани широм Европе", каже Милета Гујаничић, 
председник Независног синдиката металаца Железаре. 
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"Ми имамо искуство са Американцима, радну дисциплину, уиграни смо и очекујемо рад", каже 
радник Миодраг Кнежевић. 
Његово колега Ненад Дардић лаже да очекују да раде и зараде своје плате, да живе од свога 
рада и не буду на државним јаслама 
Смедеревци се сећају тог доброг времена када је железара радила пуним капацитетом. За њих 
је опстанак ове компаније значи много јер посредно или непосредно од ње живи читав град. 
Инвестиције од 300 милиона евра  
Кинеска компанија Хестил (енглеско име Хбис), чија је понуда за куповину Железаре 
Смедерево данас прихваћена, планира да у ту фабрику инвестира 300 милиона евра, достигне 
максималну производњу од 2,1 милиона тона и задржи свих 5.050 радника, саопштило је 
Министарство привреде Србије. 
Комисија за спровођење поступка продаје имовине Железаре данас је отворила финансијску 
понуду Хестила, једину која је достављена на тендеру и која испуњава све прописане услове. 
Хестил је дао обавезујућу понуду да купи свих 98 имовинских целина Железаре за 46 милиона 
евра, што је изнад минималне цене из јавног позива од 45,7 милиона евра. 
Како је навело Министарство привреде, циљ инвестиција Хестила у основна средства и 
инфраструктуру Железаре је да се постепено модернизује опрема, побољша ефикасност, 
прошири производни програм и унапреди еколошко окружење, а издваја се инвестиција у 
галванизацију (поцинковање) за грађевинску и ауто индустрију. 
Запосленима у Железари ће бити омогућено професионално усавршавање и обука, укључујући 
и слање у друге земље, као и додатно усавршавање, а биће им исплаћиване зараде и друге 
бенефиције које су до сада имали, регулисане постојећим колективним уговором. 
По прибављању мишљења службе надлежне за спречавање прања новца, у складу са Законом о 
приватизацији, биће закључен уговор о продаји имовине Железаре. 
У саопштењу Министарства привреде истиче се да је Хестил конгломерат и гигант светских 
размера у производњи челика, а послује и у рударској, финансијској, металској индустрији, 
управља модерним логистичким центрима и активан је и у другим сродним индустријама. 
Запошљавају више до 120.000 радника. 
На листи Фортуне Глобал 500 у 2015. години, Хестил је рангиран као 239. компанија по 
величини у свету. 
Хестил је највећи произвођач челика у Кини који има годишњи производни капацитет од 50 
милиона тона. Група поседује 37 високих пећи, међу којима 23 високе пећи имају капацитет 
преко 1.000 кубних метара, и у 2015. години је произвела 47,8 милиона тона челика. 
Пословни приходи те групације износили су 43,7 милијарди долара у 2015. години, а укупна 
њена средства су била 53 милијарде долара. 
Хестил има 70 директних и индиректних компанија ван Кине, у преко 30 земаља и региона, као 
што су Сједињене Америчке Државе, Велика Британија, Аустралија, Јужна Африка, Канада, 
Сингапур, Швајцарска и Хонг Конг. 
Та кинеска компанија има и већински удео у Дуферку, који има највећу независну глобалну 
продајну мрежу у индустрији челика. 
Ђоговић: Важно је проширити и модернизовати пословање 
Прихватање понуде кинеске компаније Хбис за приватизацију Железаре Смедерево добра је 
вест, јер је очигледно реч о реномираној компанији из те области која има планове како 
ширити и модернизовати производњу, сматра економиста Саша Ђоговић. 
"Очигледно је да компанија има планове како ће проширити и модернизовати производњу и 
обезбедити нови асортиман да се крене са профитабилним пословањем", рекао је Ђоговић 
Танјугу. 
Он је казао је била потребна стратешка подршка компаније која би могла да има план о 
ширењу производње и да се не задржи само на постојећој, базичној. 

18 

 



"То би омогућило одржив раст и развој и да држава више нема главобоље са Железаром, да она 
почне да доприноси локалној самоуправи и држави уопште", казао је Ђоговић. 
 
Вујовић: Нема више субвенција за пропале, помоћ успешнима 
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД - Министар финансија Душан Вујовић је поручио данас да више нема субвенција за 
пропале фирме и да ће држава у наредном периоду само помагати младе и успешне. 
Држава више неће покривати рупе онима који 15 или 20 година не желе да схвате да њихов 
бизнис више не постоји и да треба да изађемо из удобног, али промашеног, система у коме се 
мисли да држава треба да ради све оно што они не могу, нагласио је Вујовић на додели награде 
Блиц предузетник за 2015. коју је добила фирма ЕДОС из Зрењанина. 
Министар је рекао да ће, са друге стране, држава наставити да помаже успешне, младе и храбре 
и тако послати прави сигнал. 
Вујовић је подсетио да је Министарство привреде прогласило 2016. за годину предузетништва, 
као и да постоји затим читав низ стимулативних мера за подржавање малог бизниса. 
Желимо да дамо иницијалну капислу да неко уз мала улагања може да се квалификују за већи 
посао. Са становишта Министарства финансија, желимо да уредимо односе да људи могу лако 
да започну бизнис и да прескоче бирократске баријере, казао је Вујовић и додао да је у току 
реформа пореске администрације и царинског система. 
Како каже, мала предузећа немају средства да ангажују помоћ да би могла да се снађу у том 
компликованом систему. 
Вујовић је навео да је помоћ младима и успешнима модел за будућност и додао да у фокусу 
треба да буде развој образовања, инфраструктура и стварање оквира за младе и успешне људе у 
Србији. 
Нова влада мора да настави реформе 
Министар Вујовић је рекао да очекује да ће нова влада са новим мандатом наставити с 
реформама, јер нема повратка на пут ка меканом буџетском ограничењу, већ само ка томе да 
Србија постане модерна привреда. 
"Србија ће једном, после пет или десет неуспешних покушаја да се реформише и бити на путу 
да постане модерна привреда", рекао је Вујовић на конференцији Подстицај за најбоље 
финансијске директоре "Планирање за раст". 
Према његовим речима, најтежи део смо већ прошли, а ако наставимо реформе сви добијају на 
крају процеса. 
"Плате и пензије ће расти чим се створе услови, али ни дана пре", рекао је министар. 
Он је упозорио да би одустајање од реформи у овој фази имало огромне трошкове, и поновио 
да "само муватори могу имати користи од одустајања". 
"Ко мисли да је пут одустајања некоме може да донесе корист, бојим се да живи у нереалном 
свету и илузијама. Постаћемо примерна земља која показује да штедња даје резултате", рекао је 
он. 
Вујовић је рекао да ће након избора бити усвојени поједини закони како би се још боље 
дефинисала правила игре, и направио потпуно транспарентан систем. 
"Очекујем да све што радимо на путу евроинтеграција искористимо и у реформама које 
спроводимо", рекао је он. 
Опоравак српске привреде Вујовић је упоредио са операцијом кука, рекавши да смо прошли 
први фазу операције и то добро, сада пацијент почиње да хода, што у привреди представља 
раст, а сада мора да се ојача мускулатура, односно да се наставе структурне реформе. 
Он је подвукао да морају да се трансформишу државна предузећа, која до маја морају да буду 
конкурентна или оду у банкрот. 
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Заштитом државних предузећа држава је кршила устав, подсетио је Вујовић додајући да су 
продужени рокови како би се пружила још једна могућност тим предузећима да нађу најбоља 
решења за запослене и саме фирме. 
Према његовим речима, остало је 17 великих предузећа, за која је изразио бојазан да неће бити 
довољно времена да ће се за све наћи решење. 
Вујовић је истакао да су та предузећа производ нечег што се догодило много година уназад, и 
да се сада суочавамо само са последицама тога, те да сматра да није оправдана бојазан у 
друштву да решавање тих проблема представља лошу вест. 
Говорећи о јавним предузећима он је навео да су Железница, Србијагас, ЕПС и ЕМС, добра 
предузећа, али да морају да заврше програм реструктурирања и побољшају услуге које нуде. 
Вујовић је истакао да очекује да ће непосредно после избора бити настављен пуном динамиком 
програм дефинисања и реализације реструктурирања ових предузећа, чиме би се веома брзо 
вратити на путању њиховог оздрављења. 
Он је нагласио да очекује да ће Србијагас после низ година пружања друштвено корисних 
услуга, постати комерцијалан и наплаћивати све своје услуге. 
Пренео је да се тренутно воде разговори са две међународне организације у вези прављења 
плана реструктурирања Србијагаса који ће узети у обзир наплаћивање услуга, финансијску 
дисциплину и коначно реструктурирању дугова прошлости. 
 
Протест пензионера данас у Београду 
Извор:Бета 
 
БЕОГРАД - Удружење синдиката пензионера Србије и Удружење синдиката пензионисаних 
војних лица одржаће данас протест на Тргу Николе Пашића у Београду, како би скренули 
пажњу на све тежи материјални положај најстаријих. 
То ће, како је саопштено, бити нестраначко окупљање у предизборном периоду јер та удружења 
желе да све странке упознају са проблемима и захтевима пензионера, како би се оне према 
њима одредиле пре гласања. 
Са скупа ће бити упућен захтев да се обустави примена закона којим су смањене пензије и да 
Уставни суд оцени уставност тог закона. 
Од Радио-телевизије Србије (РТС) ће бити затражено да посвети више пажње проблемима 
најстаријих. 
Најављено је да ће скупу присуствовати делегација Европске федерације пензионера и старих 
лица, која окупља више од седам милиона чланова и која заступа интересе 70 милиона 
пензионера Европе, као и представници синдиката пензионера из 21 европске земље и 
представници пензионера из бивших југословенских република. 
 
 

 
 
О стечају у ИПМ Мајданпек 
Аутор: Ј.Б.К. 
 
Мајданпек - За средину идуће недеље, тачније за 14. април, заказано је рочиште на коме ће се 
утврдити да ли постоје законски разлози за отварање стечаја у Индустрији за прераду 
Мајданпек (ИПМ). Ново рочиште привредни суд у Зајечару сазвао је на основу предлога 
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Министарства привреде, јер за то предузеће, након више расписаних тендера, није било 
заинтересованих купаца.  
Уз то, на претходно заказаном рочишту, није се појавио представник Агенције за 
приватизацију, односно Министарства привреде које је након гашења Агенције преузело ту 
надлежност. Решењем Привредног суда Агенција за лиценцирање стечајних управника 
именована је за привременог стечајног управника. Њен представник са листе лиценцираних 
управника преузеће сва овлашћења органа управљања, а у образложењу се наводи да је 
остварен стечајни разлог "трајније неспособности плаћања с обзиром на блокаду рачуна 
дужника почев од 02. новембра 2015. године, па надаље". 
Иначе, покушаји приватизације Индустрије за прераду Мајданпек у више наврата били су без 
резултата и у овом предузећу које је пре петнаестак година запошљавало више од 2.000 
радника, након више спроведених социјалних програма на крају 2015. године остало је свега 
пет запослених који се нису определили за социјални програм.  
 
Отковци и даље иду домаћим и страним купцима 
Аутор: З. Радовановић 
 
* Евентуално заустављање производње у Ковачници угрозило би рад Застава 
оружја и других домаћих фабрика  
Крагујевац - Иако је Застава ковачница крајем фебруара и званично отишла у банкрот, 
производња није престала нити су радници отишли "на улицу", а отковцима се и даље редовно 
снабдевају пословни партнери у земљи и иностранству. 
Вољом надлежног судије у крагујевачком Привредном суду, те стечајног управника Предрага 
Јанковића, али и државе, без чије сагласности тако што не би било могуће, Застава ковачница 
ће и након банкрота, наставити производни процес бар у наредна два месеца. Највероватније, 
фабрика ће радити и после тога, све док се за то предузеће од стратешког значаја за домаћу 
привреду, пре свега за српску војну индустрију, не нађе нови купац или партнер.  
- У Ковачници је у марту, додуше са нешто мање радника него у првим овогодишњим 
месецима, произведено и домаћим и иностраним партнерима у Немачкој, Белгији, Румунији, 
Словенији, Мађарској и Босни и Херцеговини испоручено око 130 тона октовака. У априлу 
планирамо повећање производње на 140 тона, због чега ће у фабрици бити ангажовано близу 
160 радника, за десетак више него у марту. План за мај ће бити накнадно сачињен, а пројекције 
за потоње месеце зависе од развоја ситуације и могуће нове продаје фабрике - рекао је за наш 
лист стечајни управник Јанковић. 
Он наглашава да је, уз све уважавање иностраних купаца, "први и најважнији партнер 
Ковачнице Заставина фабрика оружја". Престанак рада Ковачнице најозбиљније би, према 
његовим речима, угрозио континуитет производње пешадијског наоружања, те ловачко-
спортског и оружја за личну одбрану у Застави. 
Подсетимо, банкрот Застава Ковачнице проглашен је јер се представници највећег повериоца, 
Пореске управе Србије, нису појављивали на рочиштима у Привредном суду, иако су пре тога 
сами, у два наврата инсистирали да власник, бугарска фирма Феро транс, доради план 
реорганизације, што су они и учинили. У таквој ситуацији, суд није имао другу опцију осим 
банкрота. Планом реорганизације је, иначе, било предвиђено да Ковачница дуг Пореској 
управи од 320 милиона динара, врати у 48 једнаких месечних рада, уз грејс период од годину 
дана. 
Стечај 
Стечај у Ковачници, због непрекидне блокаде фабричког рачуна дуже од 90 дана, проглашен је 
30. септембра 2014. године, а већ 15-ак дана доцније настављена је производња отковака за 
домаће и иностране партнере коју није обуставио ни банкрот предузећа.  
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Газда Ковачнице уништио још 20-ак фабрика? 
Пропадање Застава Ковачнице почело је након приватизације предузећа које је, 2005. купио 
бугарски бизнисмен Валентин Захаријев. Фабрички синдикат, радници и други мањински 
акционари годинама су упозоравали да Захаријев уништава Ковачницу изношењем профита у 
Бугарску и остављањем дугова у Крагујевцу. Држава није реаговала, иако има индиција да је 
Захаријев, поред Ковачнице, уништио још 20-ак српских фабрика које је куповао "као 
бомбоне". 
 
НУНС:Оправдан штрајк у тимочкој ТВ 
Аутор: ФоНет 
 
Независно удружење новинара Србије (НУНС) подржава штрајк запослених у Тимочкој 
телевизији и радију, јер сматра да су њихови захтеви потпуно оправдани и позива власника и 
директора ове зајечарске медијске куће да најхитније испуне захтеве штрајкача, пише у 
данашњем саопштењу. 
Запослени у Тимочкој телевизији и радију у понедељак су организовали једночасовни штрајк 
упозорења, а затим најавили да ће од 14. априла ступити у генерални штрајк, јер није испуњен 
ниједан од њихових захтева. 
Штрајкачи захтевају да им се исплате заостале зараде за 2015. годину. Објашњавајући разлоге 
штрајка, запослени наводе да од 31. децембра прошле године, када им је исплаћен први део 
зараде за новембра, нису добили ни динар за свој рад. 
У јучерашњем штрајку упозорења, учествовало је 18 од 28 запослених у Тимочкој телевизији и 
радију. Запослени су о штрајку упозорења правовремено обавестили директора Тимочке 
телевизије Горана Станкова, али им он ништа није одговорио. 
Тимочку телевизију је почетком 2010. године купио естрадни менаџер Саша Мирковић, 
власник фирме Беотон Р. У септембру прошле године, Мирковић је купио и дневни лист Спорт 
чији су запослени јавно протестовали, такође због кашњења у исплати зарада, наводи се у 
саопштењу НУНС. 
 

 
Раднике на лизинг отпусте, па врате за упола мању плату 
Извор:Новости 
 
Више од 50.000 људи у Србији су радници "на лизинг", односно до посла су дошли тако што су 
их специјализоване агенције изнајмиле послодавцима. 
Званичних података колико људи на овај начин зарађује за живот нема, али како кажу у 
синдикатима, изнајмљивање радне снаге је све чешћа пракса послодаваца. 
Овај начин запошљавања није противзаконит, иако запослени не знају колико дуго ће радити, 
зарада им је често испод минималца, а топли оброк немају. Ниједан пропис у Србији за сада се 
не бави овом облашћу, а како најављују из Министарства рада, до краја године требало би да 
буде донет закон о агенцијама. 
Извршна секретарка Уједињених гранских синдиката "Независност", Злата Зец, каже да је 
тешко проценити колико има агенција које посредују при запошљавању пошто то не мора да 
им буде искључива, већ споредна делатност. Свега десетак агенција се само тиме баве, а од тога 
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три-четири су најприсутније на тржишту. 
"Број радника који су овако запослени је, према проценама, од 16.000 до 20.000, али ту нису 
урачунате омладинске и студентске задруге, иако су услови запошљавања исти и ради се о 
привременим и повременим пословима. Нови закон о агенцијама мора да се усклади са другим 
прописима као што је закон о задругама. Тражили смо да се направи анализа инспекције, 
министарства и централног регистра, да се утврди колико људи је добило посао на овај начин", 
каже Злата Зец. 
Саговорница "Новости" каже да је запошљавање на овај начин заступљено у скоро свим 
секторима. Има их у металској, хемијској индустрији, енергетици. Примера ради, у НИС-у 
доста људи ради на овај начин и страни послодавци често користе агенције. Зец објашњава да, 
рецимо, "Норма" у Суботици запошљава велики број људи путем агенција, чак имају и 
синдикат. 
"Неке агенције су регистроване као агенције за посредовање, а у ствари лизингују. Не 
кривимо њих, него друштвено неодговорне послодавце, који, примера ради, отпусте 100 
људи па их приме за упола мању плату на истим пословима преко агенције. 
Тражимо да се овим законом то регулише. Не да се легализује нелегално, већ да се створе 
услови за легално", каже Зец. 
Помоћник министра за рад, Зоран Лазић, каже да стање у Србији у овој области није у 
потпуности уређено, односно не обезбеђује заштиту запослених. 
"Агенција заснива радни однос са одређеним радником ради његовог упућивања на рад код 
другог послодавца, односно корисничко предузеће, код кога ради одређене послове по његовим 
упутствима и контролом. Корисничко предузеће води евиденцију о раду и агенцији 
исплаћује уговорени износ, који садржи зараду и износ на име одређене провизије, обично пет 
процената. Овако функционишу и омладинске и студентске задруге, с тим што послодавац 
закључује са чланом задруге, али омладинцу не исплаћује накнаду већ то чини омладинска 
задруга, за одређену провизију, обично око 10 одсто", каже Лазић. 
Уговорена зарада је често нижа од оне коју имају остали запослени у предузећу, а у 
најнеповољнијем положају су они који су ангажовани путем уговора о привременим и 
повременим пословима, јер немају права на годишњи одмор, боловање, накнаду у време 
боловања, плаћено одсуство, минули рад, увећану дневницу за рад на државни празник. 
Синдикати су се дуго опирали доношењу оваквог прописа јер су сматрали да немамо 
институције које ће омогућити да се он спроведе у дело. 
 
 

 
 
Продуктивност у Србији: Радим, а не примам плату 
Извор: Дневник.рс 
 
У Србији постоји око 50.000 радника који раде, а месецима не примају редовну 
плату, подаци су Републичког завода за статистику. Према неким другим 
подацима, та цифра је доста већа. 
Синдикати скрећу пажњу на то да, осим неисплаћивања плата, постоји и неплаћање доприноса, 
неплаћање стажа, закидање на заради, неплаћање прековременог и ноћног рада… 
“Гладни радници не могу бити продуктивни и стварати велики профит”, каже за Дневник 
професор Дарко Маринковић. 
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“Кроз медијски пројекат ‘Где су наше плате?’ дошли смо до податка да су радници који раде 
и имају радно место и шта да производе – месецима без плата”, каже Маринковић. 
По подацима Републичког завода за статистику, таквих радника у Србији је око 50.000, док 
подаци синдиката показују да је та бројка неколико пута већа. 
Ако се дода да је неисплаћивање зарада у Србији вишедеценијски проблем који служи за лично 
богаћење појединих послодаваца, док је држава инертна, правосуђе неефикасно, а закони се не 
спроводе, онда је још јасније зашто су нам плате мале и зашто заостајемо за другима. 
Поменути пројекат се годину дана бавио темом неисплаћених зарада у Србији, користећи 
изјаве представника синдиката, послодаваца, експерата и политичких власти јер је јасно да је 
реч о озбиљном проблему, који тражи анимацију целог друштва, као и решење, а преко којег се 
годинама олако прелази. 
Гладан радник није способан за рад 
Истраживање је показало и велико разумевање самих радника за ситуацију у којој је цела 
држава, додаје Маринковић, објашњавајући да су запослени, и поред беде с којом се тешко 
носе, успели да “обуздају” гнев и нађу образложење за изостанак редовних плата. На питање да 
ли та појава утиче на продуктивност радника, а тиме и на укупну производњу, Маринковић 
одговара да радник који ради и не прима плату губи мотивацију за рад, а самим тим је и његова 
продуктивност умањена. 
“Газде то морају добро знати: гладан радник не може бити продуктиван, нити мотивисан да 
добро ради. Он чак ни физички није способан да добро ради када је гладан. Уз то, нарушава му 
се и здравље јер се не храни довољно, а то, опет, утиче на угрожавање радне и животне 
способности. Коначно, треба бити свестан тога да капиталисти у данас развијеним 
демократским државама Европе нису прихватили подизање стандарда и квалитета живота 
људи на основу пристојних зарада зато што су изненада ‘заволели’ раднике, већ зато што је 
било јасно да другачије друштвено неодговорно понашање неминовно доводи до 
незадовољства радника, а то се манифестује кроз штрајкове, јавне протесте, социјални бунт, а у 
таквим условима нема профита и зараде”, закључио је Маринковић. 
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