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"Наше пензије још веће, Грци смањили 11 пута" 
Извор: Танјуг 
 
Београд -- Премијер Србије Александар Вучић поручио је да само чврста српска економија 
може да исплаћује пензије, истакавши да ће оне бити редовне и веће.  
"Пензионери ће имати стабилне, редовне и само веће пензије, али на чрврстим ногама. Да смо 
наставили да се понашамо неодговорно дошли бисмо до банкрота", рекао је Вучић на ТВ Пинк 
подсетивши да су у Грчкој чак 11 пута смањиване пензије. 
Поручио је и да је Тони Верхеијен у име Светске банке рекао да ће ова влада да остави 
неупоредиво боље темеље и резултате него што је било која претходна влада оставила.  
"Многи медији су то покушали да сакрију, али истину не можете сакрити. Дефицит је 
драстично смањен, неке фабрике су почеле да раде које нису деценијама, довели смо нове 
инвеститоре...", истакао је премијер.  
Он је подсетио да пензије нису смањивање за 60 одсто пензионера, онима чије су биле ниже од 
25.000 динара.  
"Осталих 40 одсто пензионера је претрпело смањење", рекао је Вучић и додао да им је део 
враћен кроз повећанаје од 1,25 одсто.  
На питање шта значи коментар Милана Кркобабића лидера ПУПС да пензија неће бити ако 
Вучић не буде премијер, он је рекао:  
"Мало је то претерано, али мислим да је желео да каже да добро зна ко се бави економским 
напретком Србије".  
"Ми смо економски нарасли, па из доприноса можемо више пензија да исплаћујемо и зато је 
Кркобабић то рекао, јер зна да само чврста српска економија мозе да исплаћује пензије", 
поручио је. 
 
 
 

 
 
Дрвна индустрија има потенцијал за већи извоз 
Извор: РТС 
 
Иако дрвно прерађивачка индустрија бележи годишњи извоз од преко 550 милиона долара, 
потенцијали у шумском фонду Србије још су недовољно искоришћени. Експерти сматрају да би 
раст производње и ефикаснија експлоатација шума допринели повећању учешћа дрвне 
индустрије и шумарства у бруто друштвеном производу за преко 25 одсто на годишњем нивоу и 
извоза на више од 600 милиона долара. 
Србија има око 2.250.000 хектара шума. Јавно предузеће "Србијашуме" газдује са 900.000 
хектара. Годишњи прираст дрвне масе износи око 3,3 милиона метара кубних. Међутим, шуме 
се не користе у довољној мери. Барем не у којој би се задовољиле потребе прерађивачке 
индустрије. 
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"Плановима које одобрава држава ми можемо да користимо 1,9 милиона метара кубних а 
користимо 1,53 милиона метара кубних што је задовољавајуће јер треба нешто и оставити да се 
поправи стање шума", каже Предраг Алексић, в. д. директора ЈП "Србијашуме". 
У дрвној индустрији ради око 23.000 радника. Од извоза се остварује годишњи суфицит од 
преко 250 милиона долара јер је целокупна производња ослоњена искључиво на прераду 
домаће дрвне сировине.  
"Неке пројекције су да би у догледно време та индустрија требала да запосли још 12.000 
радника а да укупан извоз превазиђе чак милијаду долара", каже Ратко Ристић, декан 
Шумарског факултета у Београду.  
Годишњи прираст дрвне масе могао би да достигне цифру од 3,9 милиона метара кубних већ до 
краја 2019 године, сматрају професори са Шумарског факултета и експерти из дрвне 
индустрије.  
Искуства из земаља у окружењу указују да су и резултати извоза бољи уколико је веће учешће 
готових производа а мање сирове дрвне масе.  
"То пре свега значи да се од дрвета, од домаће дрвне сировине, произведе што више производа 
са већом додатом вредношћу. Пре свега то су намештај, прозори, врата, подови од дрвета и 
други финални производи", каже Бранко Главоњић, професор Шумарског факултета у 
Београду. 
Да би се остварили зацртани планови у развоју овог сектора привреде експерти сматрају да су 
нам потребне нове смернице и концепти експлоатације шума, одговарајуће инвестиције и 
системске промене. 
Очекује се да ће при ресорном министарству ускоро бити формирана Управа за дрвну 
индустрију која ће регулисати сва питања из ове области.  
 
 

 
 
Тржиште Србије најгоре у региону 
Аутор: А. Милошевић 
 
Од шест тржишта региона - албанског, босанског, косовског, македонског, црногорског и 
српског, наше је имало најмањи раст БДП-а у прошлој години - 0,8 одсто, док је просек 
окружења био 2,1 одсто, показује јуче објављени редовни економски извештај Светске банке. 
Па ипак, ако се узму у обзир велике поплаве које су задесиле нашу земљу годину дана раније, и 
то је позитиван резултат 
Од шест тржишта региона - албанског, босанског, косовског, македонског, црногорског и 
српског, наше је имало најмањи раст БДП-а у прошлој години - 0,8 одсто, док је просек 
окружења био 2,1 одсто, показује јуче објављени редовни економски извештај Светске банке. 
Па ипак, ако се узму у обзир велике поплаве које су задесиле нашу земљу годину дана раније, и 
то је позитиван резултат. Регион је, како процењују у Светској банци, у 2015. успео да смањи и 
број сиромашних грађана за 140.000, што је пад стопе сиромаштва од два одсто. Србија је и ту 
имала скроман учинак са 0,5 одсто мање сиромашних него у 2014. Упркос томе, у Светској 
банци примећују низ позитивних помака у нашој земљи за које верују да ће ускоро бити 
преточене и у већи привредни раст и у већу запослености и у мање сиромашних. 
Како је истакла Елен Голдстин, регионална директорка Светске банке, у Србији је приватни 
сектор три пута више допринео привредном расту од јавног сектора, што је "за земљу са толико 
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великим јавним сектором веома важно". Она је као позитивно истакла и смањење фискалног 
дефицита Србије за три одсто. 
Први човек Светске банке у Србији Тони Верхеијен оценио је да је велико питање да ли ће се 
наћи решење за 11 преосталих великих фирми, којима заштита од поверилаца истиче 31. маја. 
Он је истакао да не очекује да ће се тај рок померати, те да би то и технички било тешко извести 
с обзиром на предстојеће изборе. 
- За свако од тих 11 предузећа потребан је посебан модел. Тиме се Влада Србије бави сама, а нас 
када питају за савет, ми га дамо - рекао је Верхеијен. 
Говорећи о осталим фирмама, он је додао да се за аеродром “Никола Тесла” ради на концесији, 
план је да после избора у Телеком уђе мањински акционар, на чему ради и комерцијални 
огранак Светске банке - ИФЦ, док припреме за приватизацију Комерцијалне банке теку 
редовно. 
- Слика је у овом тренутку охрабрујућа - додао је Верхеијен, оценивши и да за разлику од 
уобичајене појаве да Влада практично стане са радом пред изборе, овог пута све техничке 
послове обавља истим темпом као и раније, тако да ће следећи сазив у Немањиној имати 
лакши посао да настави са радом. 
Говорећи о РТБ Бору, Верхеијен је оценио да би гашење тог предузећа био веома велики 
проблем за источну Србију, јер у том крају нема алтернативних послодаваца који би 
апсорбовали губитак радних места. Он је ту ситуацију упоредио са Петрохемијом, чије би 
гашење било ударац, али би запослени лакше могли негде другде да нађу нове послове. 
- За РТБ је идеја да се нађе решење слично као у Железари, то јест да се направи погодба са 
повериоцима о враћању дугова и да се доведе нови менаџмент који ће оживети компанију - 
рекао је Верхеијен. 
У Светској банци истичу да је добро што је купац Железаре једна од највећих светских 
компанија у тој области, која вероватно има своје канале за дистрибуцију челика. У СБ се 
надају да ће Железара достићи ниво извоза какав је имала пре кризе, с обзиром да је на 
врхунцу свог рада остваривала извоз од чак милијарду евра годишње, односно око три одсто 
БДП-а Србије. 
Лазар Шестовић, главни економиста Светске банке у Србији, оценио је да су у 2015. учињена 
два веома битна корака: реформе у државним и друштвеним предузећима "на које смо чекали 
више од 10 година" и реформа јавне управе која се односи на запошљавања, отпуштања и 
плаћања, "с обзиром да у том сектору ради 700.000 људи'. 
Инвестиције 
- Привредни раст ће ове године по нашој процени бити 1,8 одсто, а можда и више, с обзиром на 
раст инвестиција у јануару и фебруару, благи раст плата у приватном сектору и раст дознака из 
иностранства, што је све довело до благог опоравка приватне потрошње. Средњерочно, надамо 
се повратку на нивое раста од пре кризе од три до четири одсто, а охрабрује то што подаци за 
последњих 20 месеци показују да смо у директним страним инвестицијама, уместо једне велике 
трансакције, што је раније често био случај, имали много малих инвестиција, што је битно са 
становишта диверсификације ризика - каже Лазар Шестовић. 
Србија битан играч у ауто-индустрији 
Према Шестовићевим речима, Србија је постала "значајан учесник у глобалном ланцу 
снабдевања у ауто-индустрији". 
- Имамо 47 произвођача ауто-делова, а ускоро ће их бити и више од 50. Плус Фијат у 
Крагујевцу. Извоз наше ауто-индустрије је значајан фактор раста. То је веома битно, јер је 
производња ауто-делова и аутомобила и радно интензивна и извозна делатност - додаје 
Шестовић. 
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Вучић: Србија ће сачувати РТБ Бор 
Аутор: ФоНет 
 
Бор - Председник Српске напредне странке (СНС) Александар Вучић поручио је данас да ће, 
док је та партија на власти, Србија да сачува и бори се за Рударско топионичарски басен (РТБ) 
Бор, и обећао да ће та компанија бити једна од најуспешнијих у земљи и "развојни пројекат за 
цели регион". 
"За разлику од свих других, који су углавном радили да РТБ нестане, мој одговор свима њима је 
да ће Србија да сачува РТБ. Тачно је, дали смо много новца за топиницу и фабрику сумпорне 
киселине, јер други пре тога то нису решили", рекао је Вучић на предизборном скупу СНС. 
Како је истакао, Влада ће решити покретање производње домаће руде у "Церову 2"", 
Мајданпеку и Борској јами, како би се упослили капацитети топионице у Бору. 
Онако како се РТБ буде будио и снажио, уз бољу организацију, можемо да рачунамо и на 
профит, а уверен сам да ћемо доводити и нове инвестиције, констатовао је Вучић. 
Он је поручио да ће РТБ Бор да живи као успешна компанија, једна од најуспешнијих у србији, 
и да становници тог краја треба да буду сигурни у то, јер "до своје речи и обећања итекако 
држи". 
"Фабрике које ми доведемо не трају за изборе, већ за наш народ, за децу која долазе", нагласио 
је Вучић. 
Он је констатовао да "оне усијане главе које мисле да су много јаке" и које би да Србију да врате 
у прошлост – било из времена пљачкашке приватизације или увођења у сукоб са свима, не 
мисле ништа добро Србији и никад ништа добро неће да јој донесу. 
 
 
Очекују да влада понуди фирме без дугова 
Аутор: З. Радовановић 
 
* Услов за стратешко партнерство и са Русима и са Кинезима је да се из садашњих 
фабрика издвоји здрав део производње, док би држава преузела дугове из ранијег 
периода 
Крагујевац - У пословодству Групе Застава возила потврђују писање Данаса да би представници 
руског ГАЗ-а, током овог месеца, а на основу договора на недавном БГ Цар Схоw 05, на 
Београдском сајму, требало да посете Крагујевац, како би се упознали са могућностима 
евентуалне заједничке производње теретних и комерцијалних возила са Заставином фабриком 
камиона.  
Подсетимо, Застава и ГАЗ су, крајем прошле године започели разговоре о сарадњи и 
евентуалној заједничкој производњи најновијег ГАЗ-овог комерцијалног возила - "Газела 
неxт". Руси су, према информацији из ГАЗ-а, заинтересовани за сарадњу са Заставом највише 
због тога што би "преко Србије могли да крену у освајање европских тржишта".  
Челници Заставе истичу, међутим, да ни водеће кинеске компаније за производњу теретних и 
теренских возила, приватна Хуанг хаи и државна ЈАК моторс, са којима Група Застава возила 
има потписане меморандум о стратешком партнерству, нису у потпуности одустали од намере 
да у Крагујевцу, са Заставом камиони, формирају заједничко предузеће. 
Услов за партнерски однос и код Руса и код Кинеза, тврде у Групи застава возила, да Влада 
Србије усвоји закључак о издвајању дела фабрике камиона који није оптерећен дуговима, и 
којем би, у складу са већ постојећом одлуком Владе и Министарства одбране, у догледно време 
почела производња лаких војних неборбених камиона, али и комерцијалних возила.  
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Нова републичка влада би након избора требало да од издвојеног, здравог дела фабрике 
формира државно предузеће за производњу војних неборбених и комерцијалних возила, које 
би одмах потом било приватизовано кроз стратешко партнерство са ГАЗ-ом или једном од 
кинеских компанија. Потраживања поверилаца међу којима нису занемарљива ставка 
неисплаћене зараде радницима, преузела би држава.  
У Застави истичу да су управо због могућности опстанака "здравог дела" дела Заставе камиона, 
али и Заставе Инпро и Заставе специјални аутомобили у Сомбору, успели да код надлежних 
издејствују да у Групи Застава возила још почетком године, како је најављивано из 
Министарства привреде, не буде покренут стечајни поступак, иако јој је укинута заштита од 
поверилаца. 
Инпро се нада Тригану 
Највеће шансе за опстанак ипак има Застава Инпро, чију ће производњу аутомобилских 
приколица, са око 200 од укупно 340 запослених, готово извесно да преузме дугогодишњи 
партнер, француски Тригано. Само у првом овогодишњем кварталу Инпро је Тригану 
испоручио приколице вредне 2,2 милиона евра.  
 
 
 

 
 
Сертић: Направићемо нову менаџмент опцију за РТБ Бор 
Извор:Танјуг 
 
Министар привреде Жељко Сертић изјавио је данас да ће за РТБ Бор бити направљена нова 
менаџмент опција, која ће заједно са ММФ-ом да креира програм изласка из кризе тог 
предузећа.  
"У РТБ Бор ћемо направити нову менаџмент опцију, која ће бити део менаџмента из 
међународних оквира и део манежмента нашег и постојећег, којим ћемо направити могућност 
да заједно са ММФ-ом и стучним консултантима креирамо програм изласка из кризе РТБ Бор", 
рекао је Сертић за ТВ Пинк. 
Како је рекао, тај програм се ради и у наредне две-три недеље ће бити завршен комплетан 
материјал и бити донете одређене одлуке. 
"Нама је важно да до 28-29. маја све процедуре завршимо како бисмо заштитили РТБ Бор 
након изласка свих 11 предузећа у мају месецу из процеса реструктурирања", казао је Сертић. 
Тиме ће се, према његовим речима, постићи не само да РТБ Бор и 4.000 радника наставе да 
раде и стварају, већ ћемо по први пут имати чисту економску слику у држави у којој неће бити 
заштићених предузећа. 
Додао је и да ће морати да се предузму и одређене рационализације у том предузећу, које ће 
бити веома пажљиво вођење у смислу структуре оног што мора да се мења и технолошких 
процеса. 
Сертић је навео и да ће Влада Србије све испунити када је у питању договор са ММФ-ом за 11 
предузећа. 
Навео је и да Влада Србије има неколико различитих опција за ПКБ Београд после неуспеле 
приватизације и да је сигурно да та компанија неће отићи у стечај у мају и да ће људи 
наставити да раде. 
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Сертић је рекао да Влада Србије за сва предузећа која се налазе на списку има план, као и план 
Б, а да је тако и у случају ПКБ корпорације, након што се нико није јавио на тендер за 
приватизацију. 
 
Из Новог Сада на посао у Бурунди 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
По подацима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, тренутно 33 
српске фирме запошљавају неколико стотина наших радника широм света.  
Списак фирми које су добиле дозволу за запошљавање наших радника у иностранству, којима 
су, самим тим регулисана и радна права и свака друга врста правне заштите, објављен је на 
сајту Министарства рада, а из њега се види да тренутно српских радника има готово на свим 
континентима. 
Тренутно наше фирме раде у Албанији, Алжиру, Анголи, Аустралији, Бахреину, Бангладешу, 
БиХ, Боцвани, Бразилу, Бурундију, Белорусији, Грузији, Данској, Еквадору, Јерменији, Канади, 
Кини, Мјанмару, Немачкој, Финској, Француској, Хрватској, Чешкој. Има их и у Гани, Грчкој, 
Индији, Ирану, Ираку... 
Нема тачних података о томе колико је радника из Србије тренутно на раду у иностранству, али 
из пријава српских фирми Министарству рада произлази да их је доста, с обзиром на то да је 
већина запослена на градилиштима, мада има и оних који су упућени на сложеније и боље 
плаћене послове у банке, компјутерске центре. 
Познати српски произвођач намештаја „Ентеријер Јанковић” одвео је раднике у Албанију и 
Македонију, АД „Путеви” из Ужица граде путеве у Алжиру, где су и запослени у 
„Енергопројекту–Хидроинжињерингу” а. д. Београд. Радници „Енергопројекта–Високоградња” 
а. д. су и у Гани. Београдска компанија „Даниели сyстец енегинееринг” д. о. о. из Београда 
тренутно има раднике у Англоли, Бахреину, Бангладешу, Кини, Индији, Ирану, Ираку, Кореји, 
Оману, Вијетнаму, Египту и САД. 
Српска фирма „Бео металштрој” д. о. о. Београд има чак 157 одобрења за запошљавање радника 
у Русији. Треба подсетити на то да је против тог предузећа почетком прошле године 
Инспекторат за рад поднео пријаву због страдања српских радника у области Јамал у Сибиру. 
Закључено је да су наши радници који су погинули у пожару радили на уговор о раду на 
одређено време, али да их послодавац није оспособио за безбедан и здрав рад, као и да није 
имао процену ризика на радном месту. Та фирма је у Сибиру радила у својству подизвођача 
радова на основу уговора закљученог с „Велестројем” Москва. Овога пута су радници које је 
„Бео металштрој” одвео на рад у Русију под надзором Министарства рада. 
Новосадска фирма „Мимонт Интернетионал“ ДОО пријавила је Министарству рада упућивање 
радника у Бурунди, у град Бујумбура, за пружање услуга и за то добила дозволу. Иста фирма 
послала је раднике и у Мозамбик, у град Мапуто. 
АД „Војводина пут” из Панчева одвела је српске раднике у Македонију и Црну Гору. На списку 
српских фирма које граде и раде у иностранству су и „Галеника” а. д., затим „ПМЦ аутомотиве” 
д. о. о., „Монтпројект” д. о. о., затим „Еурострој” д. о. о., па Акционарско друштво за ваздушни 
саобраћај „Ер Србија”, „БГД монт” д. о. о... Београдски „Инвест-импорт интернешенел” а. д. 
одвео је једног нашег радника у Мјанмар, и то у град Јунгон, где ради инвестиционе и друге 
радове. 
Закон о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој 
заштити ступио је на снагу 13. јануара ове године и по њему, сви послодавци који обављају 
послове у било којој другој држави и за то користе наше раднике морају поднети захтев 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања даби добили дозволу за такву 
делатност и уједно прихватили обавезу о обезбеђивању права нашим радницима који раде у 
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иностранству. Послодавац може запосленог послати на привремени рад у инострансту најдуже 
12 месеци с могућношћу продужења. 
Да све буде по закону 
Послодавац има обавезу да пре слања наших радника на привремени рад у иностранство с 
њима закључи уговор о раду у којем мора тачно бити наведена држава, место рада и период на 
који се упућује. Такође, у уговору о раду мора бити и опис послова на који се радник шаље, 
износ основне зараде, радно време, одмор, али и безбедност и здравље на раду. Послодавац је у 
обавези и да о свом трошку обезбеди смештај и исхрану радницима које шаље у иностранство, 
али и превоз за долазак и одлазак с рада. Зарада коју даје нашим радницима у иностранству не 
може бити мања од минималне плате у земљи у којој ради. 
Послодавци који све то не поштују могу бити кажњени новчаном казном од 600.000 динара до 
1,5 милион. 
 
 
 

 
 
Горан Николић: И Немци испијају кафе  
Аутор:Горан Николић, Центар за стратешке алтернативе 
 
"Зашто неке државе производе толико више вредности по глави радника од других?" Студија о 
том важном питању урађена је на угледном Стенфорд универзитету 
"ЗАШТО неке државе производе толико више вредности по глави радника од других?" Студија 
о том важном питању урађена је на угледном Стенфорд универзитету. Главни и суштински 
разлози су зато што имају знатно више стопе инвестиција у знање, и зато што користе инпуте 
са веома високим нивоом продуткивности. 
Наиме, кључне су институције и државна политика. Близина Запада је веома значајна јер она 
помаже усвајању добрих институција, односно изградњи квалитетне инфраструктуре у тим 
земљама. 
Често можемо да чујемо и прочитамо устаљене митове о скандинавским моделима, 
исландским решењима, ирском чуду, балтичким тигровима, немачкој продуктивности... 
Упркос очевидним разликама, баш сви ти митови имају и нешто заједничко - њихова сврха 
јесте да се људи што више дистанцирају и удаље од сагледавања стварног процеса који се 
управо одвија. 
У тим сталним настојањима експлоатише се темељна људска потреба за разумевањем у 
комбинацији с модерним приступом "брзог разумевања". Јер, што је "објашњење" краће, 
једноставније и "звучније", брже се и преноси, па самим тим има и фаталне последице за шире 
разумевање економских процеса који реално постоје. 
Распарчавањем познатог и устаљеног мита о лењом српском народу даје се могућност за јачу 
солидарност и рационалније доношење одлука о судбини економије наше државе. Поменути 
митови примарно настају најпре у горњем слоју политичке и финансијске структуре која има 
директан интерес у разбијању стварне независности држава периферије (како би то назвао 
Валерштајн) и присиљавања неког целокупног народа на финансијски колонијализам. 
То што, на пример, просечан радник у Србији често пије кафе и сатима је на "Фејсу" или 
"Твитеру" (или ко зна шта ради за компјутером) не значи да није исто тако и у немачком јавном 
сектору. 
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Продуктивност радника директно је везана за саму инфраструктуру земље, врсту индустрије 
коју дата земља поседује (нпр. ако правите аутомобиле високе класе наравно да имате вишу 
продуктивност него берачи малина), али и политички утицај (као кључан елемент у снази 
извоза). 
На пример, индикативно је да су током прошловековног Хладног рата једине државе које су 
могле да се похвале снажним економским успоном биле амерички савезници на критичним 
тачкама планете (које су биле у функцији стратегије обуздавања Савеза Совјетских 
Социјалистичких Република): Кореја, Јапан, Хонгконг, Тајван, Израел, Финска... 
Привреде развијених западних земаља структурно се разликују од оних држава у којима још 
влада дивљи капитализам. Дакле, то што Грци раде више од Немаца никако им не гарантује и 
да ће имати веће плате и виши животни стандард. Грчка претежно живи од туризма; Грци раде 
много, али зато доста слабо нешто стварају и извозе, па се њихов рад, практично, и не види. 
Такође, док је у западном свету више него нормално да већи део профита одређене компаније 
заврши у новчаницима и на рачунима запослених, у земљама дивљег капитализма ситуација је 
обрнута, и највећи део колача иде у руке власника. 
 
 

 
 
Светска банка: Приватизација Железаре добра вест 
Извор:Танјуг 
 
Главни економиста Светске банке у Србији Лазар Шестовић изјавио је данас да је 
приватизација Железаре Смедерево позитивна вест, као и то што је за српску челичану 
заинтересована једна од највећих светских компанија у тој области. 
Шестовић је рекао новинарима, након представљања „Редовног економског извештаја за 
југоисточну Европу” као и да се нада да ће српска челичана са новим партнером моћи да врати 
производњу на ниву из 2008. године пре кризе. 
„Надам се да ће се производња вратити на ниво пре кризе, мада постоје бројни фактори на које 
директно Србија не утиче, попут светске цене челика, политике отворености или затворености 
великих тржишта Европе, Америке”, рекао је Шестовић. 
Према његовим речима, добро је што је једна од највећих светских компанија Хестил 
заинтересована за Железару, да сигурно има своје канале пласмана, па ће се то све добро 
одразити и на нас. 
Шестовић је додао да је Железара Смедерево некада извозила око милијарду долара годишње, 
што је својевремено било око три одсто БДП-а.   
 
 
Убедићемо ММФ да струја не треба да поскупи 
Аутор:Јасна Петровић-Стојановић 
 
Нова два аудија због којих је смењен бивши директор биће продата или замењене за теренска 
возила, најављује Милорад Грчић, в. д. директора ЕПС-а   
Планом пословања Електропривреде Србије за 2016. годину није предвиђено поскупљење 
струје иако је ова цена најнижа у Европи, изјавио је Милорад Грчић, в. д директора овог јавног 
предузећа, током сусрета с новинарима. 
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– ЕПС је прошлу годину завршио са профитом од 2,5 милијарди динара, а био је планиран 
губитак од 21,5 милијарди динара. Цена струје на тржишту никада није била нижа, тако да 
нећемо тражити поскупљење. С тим што се никада не зна шта ће се дешавати на тржишту, јер 
то нико не може предвидети – објаснио је Грчић. 
Упитан да ли ће ово објашњење бити довољно убедљиво за ММФ да даље не инсистира на 
поскупљењу и осим тога што је Меморандумом потписаним с владом то предвиђено, Грчић је 
уверен да ће ово бити довољно убедљив разлог.  
Приоритет новог менаџмента је да настави да штеди на свим нивоима што је започео 
претходни директор, па је само по питању централизованих јавних набавки годишња уштеда 
око 1,5 милијарди динара. 
– Уштедећемо и од продаје 1.000 аутомобила који ће ускоро бити на аукцији. Још не знамо да 
ли ћемо возила продавати, или заменити другим, потребним за рад на терену и коповима. До 
краја године могли бисмо да уштедимо око 300 милиона динара, с тим што ћемо ускоро 
огласити продају првих 100 аутомобила – рекао је Грчић. 
На питање шта ће бити с нова два аудија због којих је бивши директор између осталог смењен, 
директор каже да процењују вредност и да ће они такође бити замењени за теренска возила. 
Упитан да ли ће се јавити на конкурс за новог директора ЕПС-а Милорад Грчић, каже, да још 
није размишљао о томе, али да ће пресудно за ову одлуку бити, колики буду видљиви резултати 
његовог управљања. 
Што се тиче претходног директора Александра Обрадовића он је на овом месту радио на 
одређено време тако да му је даном када је смењен престао и радни однос у ЕПС-у.  
 Када је дошао на чело Колубаре, где је био директор пре ЕПС-а, Грчић је, каже, затекао 372 
аутомобила која су запосленима била на располагању 24 сата дневно, без ограничења за 
куповину горива на картици, као и без лимита на мобилним телефонима. Тај број је убрзо 
сведен на 40 аутомобила, а првобитна потрошња за коришћење ових возила била је 3,6 
милијарди динара. 
– Једна од мојих замерки је што је раније много новца издвајано за консултанте, чак више од 
милијарду динара и тај план ћемо такође ревидирати. Биће задржане само консултантске 
услуге које су предвиђене у оквиру сарадње са ММФ-ом, Светском банком, али извесно са 
смањеном вредношћу. Све остале консултантске услуге ћемо укинути. Део новца од укинутих 
набавки биће намењен за побољшање услова рада и набавку опреме за безбедност и заштиту на 
раду, пре свега ХТЗ опреме и рудара – истакао је Грчић. 
Кључне уштеде су и у смањењу нетехничких губитака у дистрибуцији , али и крађи струје где 
годишње ЕПС изгуби око осам милијарди динара. 
– Новина је што тимови који излазе на терен да провере да ли неко краде струју више нису из 
општине на којој живе па су комшије с онима којима треба да исеку струју, већ ће екипа из 
Младеновца ићи у контролу у Сомбор. То је једини начин да се смањи манипулација, а не да се 
у образложењу теренског радника ЕПС-а, као објашњење зашто некоме није искључена струја, 
иако је не плаћа, наводи да у „дворишту имају опасног пса”, па није могао да уђе. Такве ствари 
више не могу да се толеришу – категоричан је в. д. директора ЕПС-а. 
Свако спречавање крађе струје, истиче, доноси уштеде, јер се она прода на тржишту. Један од 
најважнијих циљева је и повећање наплате и по том основу планирано је повећање прихода 
ЕПС-а за око четири милијарде динара у 2016. години. 
На питање да ли ће ЕПС морати да испоштује налог ММФ-а и отпусти 1.000 запослених до 
краја ове године, Грчић каже да је најважније да се прво заврши систематизација радних места. 
– Чињеница је да ЕПС има мањак запослених у производњи и извесни вишак у 
администрацији. Тек када тај посао завршимо знаћемо прави број потребних радника – каже 
Грчић. 
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Када је реч о проблемима које је претходни директор имао са синдикатима око висине 
отпремнине, оне, каже Грчић, неће бити ни 200 ни 1.000 евра, већ ће у наредним месецима 
наставити да разговарају на ту тему. 
Циљ новог руководства је да настави позитивно пословање, али и реструктурирање компаније. 
Резултати су већ сада видљиви, јер су за први квартал ове године пословни резултати бољи 
него у исто време прошле године. ЕПС је прошле године у буџет Србије уплатио 67 милијарди 
динара по разним основама, а од 2000. године ниједан динар није узео од државе, објаснио је 
Грчић. 
 
 

 
 
 
СМЕДЕРЕВЦЕ ОБРАДОВАЛА ПРОДАЈА ЖЕЛЕЗАРЕ Град би био мртав 
да нису дошли Кинези  
Аутор:Мирослав Ђорђевић 
  
Понуда кинеске компаније за купи Железару Смедеревцима је донела олакшање, јер не само да 
ће свих 5.050 запослених остати да ради него ће, како најављују, бити посла и за нове раднике. 
Само да се ради, кажу Смедеревци. 
- Најбитније да сада може свако да ради свој посао; топионичар нека топи, ваљаоничар ваља, 
дизаличар вози дизалицу, менаџер нека води… Колективни уговор је усклађен са новим 
Законом о раду и ту не би требало да буде никаквих проблема - каже Синиша Прелић из 
Самосталног синдиката Железаре. 
"Хестил" када излази на неко тржиште, то нису у питању две-три године, него имају план за 
деценију или две унапред Бојан Бојковић, члан НО Железаре  
- "Хестил" је велика фирма, са дугорочним циљевима, не раде као неке корпорације које по 
основу месечних резултата доносе ад хок одлуке. Кад излазе на неко тржиште, то нису у питању 
две-три године, него имају план за деценију или две унапред - тврди Бојан Бојковић, члан 
Надзорног одбора Железаре. 
Влада Србије почетком недеље је прихватила понуду кинеске компаније за приватизацију 
Железаре по цени од 46 милиона евра, око 300.000 евра више од тражене. Уз ову добру вест за 
Смедеревце, убрзо су следиле и друге; да су се Кинези обавезали да инвестирају најмање 300 
милиона долара, вероватно и више. Притом, кинеска компанија је прихватила и да поштује 
одредбе актуелног колективног уговора за који су се овдашњи металци изборили прошле 
године, када је управљање Железаром преузео ХПК. 
То где се Смедеревци надају да ће бити још посла јесте 300 милиона долара најављених 
инвестиција, које обухватају изградњу фабрике шавних цеви. Још 1971. некадашњи 
Металуршки комбинат Смедерево, како је гласио тадашњи назив Железаре, направио је такву 
фабрику у Урошевцу, а њу је приватизовала Косовска поверилачка агенција. 
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