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Камарашу отказ због губитака 
Пише: Г. Влаовић 
 
* Веселиновић: Изненадна смена током викенда је покушај Владе да сакрије своју 
одговорност за лоше резултате челичане 
Уговор са ХПК Инжењерингом у власништву Петера Камараша о управљању Железаром 
Смедерево раскинут је јер та компанија није поштовала потписане одредбе и направила је 
огромне губитке у фабрици. 
Камараш је добио отказ оправдано и сви разлози за његову смену стоје. Проблем је, међутим, у 
томе што је отказивање уговора ХПК Инжењерингу изведено на такав начин како би се 
покушала сакрити одговорност оних који су Камараша довели, а то је Влада Србије - каже за 
Данас Жељко Веселиновић, председник Удружених синдиката Србије "Слога". 
Наш саговорник истиче да Камараш није испоштовао уговорне обавезе када је реч о улагању и 
повлачио је лоше пословне потезе на штету Железаре Смедерево. 
- У смедеревској железари је прошле године направљен дуг од 145 до 150 милиона евра, а једна 
пећ је на "тихом ходу" уместо да ради пуном паром. Дакле с правом се може констатовати да је 
Камараш на катастрофалан начин управљао Железаром. Оно што је најтрагичније у читавој 
причи је да је тај исти Камараш у Смедерево доведен уз фанфаре, као некакав спасилац и 
наводни професионалац и успешан пословни човек који би Железару пред приватизацију 
довео на "зелену грану". Уместо обећаног, он је фабрици нанео само штету и губитке - 
објашњава Веселиновић. 
Наглашава да Камараш није случајно смењен преко ноћи, свега неколико дана пред 
преузимање Железаре од стране кинеске компаније Хестил. 
- Разлог изненадне и спектакуларне Камарашове смене је покушај Владе Србије да сакрије 
своју одговорност. Управо је Влада та која га је ангажовала и у јавности представљала као неког 
ко ће од Железаре створити профитабилну фабрику. Још један податак који јасно илуструје 
контрадикторно понашање власти у Србији је да је након Камарашове смене на место 
директора Железаре Смедерево постављен Иван Милошевић, човек који је ту функцију 
обављао до доласка ХПК Инжењеринга и за време чијег мандата је фабрика трпела губитке и 
није имала довољно посла - наводи Веселиновић. 
Подсећања ради, у суботу 25. јуна на основу одлуке Скупштине Железаре Смедерево 
једнострано је раскинут уговор о пружању услуга управљања и саветовања потписан 21. марта 
2015. године између Железаре Смедерево, ХПК менаџмента из Београда, холандског ХПК 
Инжењеринга и Републике Србије. Такође, том одлуком раскинут је оквирни уговор о продаји, 
односно уговор о сировинама који је потписан 22. априла 2015. између Железаре Смедерево и 
привредног друштва Пикаро из Кошица, у власништву Петера Камараша. 
Брижна Влада 
Тачно је да је за губитке крив ХПК Инжењеринг који је управљао железаром, али је исто тако 
крив и онај ко је Камараша ангажовао а то је Влада Србије. Да би се сакрила та чињеница, 
изведена је смена током викенда. Влада је одавно знала за Камарашове лоше пословне потезе. 
Зашто га онда није сменила пре шест месеци, већ тек сада, када Кинези преузимају фабрику? 
Управо зато да би се избегла одговорност, да се у јавности Влада представи као та која води 
бригу о интересима Железаре за разлику од Камараша. То наравно пада у воду, јер је Камараша 
поставила иста та Влада која га је сада сменила. 
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Нове мере за Апотеку уз ново Градско веће 
Аутор:И. Миклоши 
 
Запослени у Апотеци Нови Сад су поново, због лоше пословне и финансијске ситуације и 
немогућности пружања примарне здравствене заштите грађанима, изашли на протестни скуп и 
мирном шетњом кроз Улицу Модене, упутили су се ка Градској кући. Члан Градског већа за 
здравство проф. др Золтан Хорват примио је њихове представнике, саслушао захтеве и 
обавестио их да ће Град све учинити како би се омогућило нормално функционисање Апотеке. 
Он је најавио конкретније мере након што се оформи ново Градско веће на Седници 
Скупштине Града која је заказана за петак. 
Из синдиката Апотеке наглашавају да протестни скуп нема никакву политичку конотацију, већ 
је искључиво и само израз забринутости запослених за судбину и опстанак Апотеке Нови Сад. 
 
 
AПР: Привреда у плусу, у 2015. добит 144 милиjарде динара 
Извор:Танјуг 
 
Укупна привреда Србиjе jе у 2015. прекинула сериjу непрофитног пословања, и завршила 
годину са нето добитком од 144 милиjарде динара, изjавила jе данас Ружица Стаменковић, 
регистратор у регистру финансиjских извештаjа Aгенциjе за привредне регистре (AПР) и 
додала да jе и броj запослених те године повећан за 21.360. 
Aнализом финансиjских извештаjа за 2015. годину коjе jе привреда достављала до краjа 
фебруара за статистичке потребе, рекла jе Стаменковић, на конференциjи за новинаре, 
утврђено jе да jе у 2015. остварена фиансиjска добит од 144 милиjарде, док jе 2014. привреда 
завршила са готово истим толиком губитком - 133 милиjарде динара. 
Са нето добитком jе пословало 54.475 привредних друштава, а њихова укупна добит jе 
износила 467 милиjарди динара, што jе 14,6 одсто више у односу на 2014. Истовремено, 27.521 
фирма jе остварила губитак, коjи укупно износи 323 милиjарде динара, док 10.846 предузећа 
ниjе остварило резултате. 
Бољи однос и позитиван резултат привреде jе, како jе рекла, резултат бољег пословног 
амбиjента, а иако не негира и даље присутан проблем високе задужености, неликвидности и 
кумулираних губитака, истиче да су значаjни помаци начињени.Део предузећа, не рачунаjући 
jавна, као ни она у приватизациjи или стечаjу, дакле фирме коjе послуjу по тржишним 
правилима, остварили су добит од 198 милиjарди динара. 
Говорећи о jавним предузећима, она jе рекла да су она у 2015. остварила нето добит од осам 
милиjарди динара, док су у 2014. имала губитак од 44 милиjарде динара.Oд укупно 485 jавних 
предузећа, њих 350 jе прошлу годину завршило са добитком, а та групу предузећа смањила и 
броj запослених за 739 радника. 
"Генерално, подаци показуjу, да jе у jавним предузећима покренут процес штедње. Штедња jе 
евидентна, то jе jедно, а друго, повећани су износи наплате потраживања из претходних 
периода, коjи се исказуjу као приходи и утичу на резултате", рекла jе Стаменковић.Главни 
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генератори губитака су предуузећа у приватизациjи коjа су у 2015. имала губитак од 24 
милиjарде динара, а коjи jе значаjно смањен за 66 одсто у односу на претходну годину, 
међутим и броj привредних друштава у приватизациjи jе смањен са 240 у 2014. на 96 у 2015. 
години."Tа група у догледно време треба да нестане", констатовала jе Стаменковић. 
Предузећа у стечаjу и ликвидациjи у 2015. имала су укупан губитак од око 39 милиjарди 
динара, што jе веће за четвртину у односу на 2014.Говорећи о поjединачним секторима, она jе 
навела да су из сфере негативног у позитивно прешли трговина, прерађивачка индустриjа, 
саобраћаj и складиштење, и они су остватили добит у 2015 од 50 милиjарди, 38 милиjарди и 13 
милиjарди динара. 
Стаменковић jе навела да jе у прошлоj години jе и броj запослених повећан за 21.360, чиме jе 
заустављен тренд њиховог шестогодишњег смањења на нивоу привредних друштава у 
Србиjи.Према њеним речима, и поред позитивних помака, нису изостали проблеми високе 
задужености и неликвидности, што jе утицало на топљење капитала. Степен укупне 
задужености jе благо повећан, на 1,84 наспрам 1,8 од претходне године. 
У 2015. jе, рекла jе, 12.370 привредних друштава било у блокади преко 90 дана.Oд 
анализираног броjа, кредитно jе способно 35.960 предузећа, што jе скоро 40 одсто привредних 
друштава.Aнализа jе, како jе обjаснила, заснована на 92.842 привредних друштва. Oко 30.000 
њих ниjе предало финансиjске извештаjе, што jе како jе рекла, уобичаjен броj, али њихова 
добит или губитак ниjе значаjна и не би утицала битно на статистику. 
"До доношења новог закона закључно са 2013. годином, тужиластву смо подносили  приjаве за 
привредни преступ, али су они узимали у обзир само оне имаjу промет преко 500.000 динара, 
jер су остали имали 'малу друштвену штетност". A таквих jе било око 1.500 из године у годину", 
обjаснила jе. 
Стаменковић jе рекла да од 2014, кад jе ступио нови закон на снагу, тужилаштво jе променило 
став, па jе AПР сада у фази подношења 30.000 приjава за оне коjи нису доставили извештаjе за 
2014. годину. 
"До краjа 2016. године ми ћемо почети и са подношењем приjава за оне коjи нису поднели 
извештаjе за 2015", рекла jе она. 
Jавна предузећа прошлу годину завршила у плусу 
Jавна предузећа у Србиjи претходну су годину завршила завршила у плусу, захваљуjући пре 
свега штедњи у тим фирмама, а затим и ефикасниjоj наплати потраживањ из претходног 
периода. 
Према подацима Aгенциjе за привредне регистре (AПР) jавна предузећа су прошлу годину 
завршила с нето добитком од 8,31 милиjарди динара, што jе посебно значаjно имаjући у виду 
да су само годину дана раниjе била у минусу чак 44 милиjарде динара. 
У 2015. jавна предузећа су остварила укупне приходе од 583,3 милиjарде динара, коjи су већи 
од оних из 2014. за 7,2 одсто. Укупни расходи износили су 572,9 милиjарди динара, што jе 
смањење расхода за 2,2 одсто у односу на 2014. годину. 
Ружица Стаменковић, регистратор у регистру финансиjских извештаjа AПР-а обjашњава да jе, 
од укупно анализираних 485 jавних предузећа, њих 350 прошлу годину завршило са добитком, 
а та група предузећа смањила и броj запослених за 739 радника."Генерално, подаци показуjу, 
да jе у jавним предузећима покренут процес штедње. Штедња jе евидентна, то jе jедно, а друго, 
повећани су износи наплате потраживања из претходног периода, коjи се исказуjу као приходи 
и утичу на резултате", рекла jе Стаменковић на представљању резултата анализа финансиjских 
извештаjа за 2015. годину коjи су за статистичке потребе предати до краjа фебруара. 
Укупан броj запослених у jавним предузећима jе 115.113 радника, пише у извештаjу AПР-а.Kако 
jе наведено, повећање од 20.067 запослених у односу на 2014, требало би сагледати у контексту 
велике статусне промене коjу jе jедно jавно предузеће имало када му jе припоjено седам 
друштава са ограниченом одговорношћу, иначе великих система."Mеђутим, ако се изузме 
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ефекат поменуте статусне промене, jавна предузећа на укупном нивоу у 2015. бележе смањење 
броjа запосланих за 739 радника. 
У извештаjу jе наведено да, иако jавна предузећа у домаћоj привреди чине само пола процента 
свих привредних друштава, она учествуjу са по 6,4 одсто у укупним приходима и расходима 
привреде, а у исказаном нето добитку и губитку са 5,8 одсто.У њима jе сконцентрисано 18,3 
одсто пословне имовине и нешто више од четвртине капитала, као и 12 одсто укупног губитка 
привреде 
 
 

 
 
Потрошачи страхују од поскупљења  
Аутор:С. БУЛАТОВИЋ  
 
Синдикати и потрошачи страхују да ће у радњама расти цене после одлуке Велике Британије да 
изађе из Европске уније. Трговци одговарају купцима да поскупљења ни њима нису у интересу 
ШТА ће Србији донети излазак Велике Британије из Европске уније, што на макро, што на 
микро плану, нико прецизно не зна. У међувремену синдикалци, поучени ранијим искуством, 
страхују да су једино поскупљења - извесна. "Слога" је зато јуче апеловала на трговце да не 
злоупотребе ову ситуацију. Трговински ланци одговарају да је апел неоснован и да поскупљења 
од њих и не зависе, а потрошачи да ће "брегзит" свакако уздрмати ценовнике робе и услуга, али 
је још рано за тај потрес. 
Удружени синдикати Србије "Слога" позвали су све трговце у Србији да не посежу за 
корекцијом цена, посебно основних животних намирница и робе широке потрошње, 
правдајући се осцилацијама курса динара након референдума и одлуке Велике Британије да 
изађе из Европске уније. Истовремено, позивају државу и инспекције да појачају надзор цена 
на терену. 
- Још не знамо какве ће бити последице "брегзита", али постоје већ спекулације да ће доћи до 
повећања цена - упозорава Жељко Веселиновић, председник "Слоге". - Наше претходно 
искуство показује да су трговци користили разне изговоре да повећају цене. Током поплава 
хлеб се негде продавао и за неколико стотина динара. Кад поскупи нафта, поскупи храна. А 
цене никад не иду у супротном смеру.  
Трговци одговарају да ни њима није никакав интерес да дижу цене. Просечан потрошач, 
објашњавају, на располагању има одређену суму новца. Ако му они узму више, он ће ређе 
долазити у продавницу. 
- Обраћање синдиката трговцима потпуно је неосновано - сматра Оливера Ћирковић из 
"Универекспорта". - Ми смо толико свесни колика је куповна моћ потрошача. Ја, међутим, не 
могу да говорим у име произвођача и дистрибутера. Тренутно нема померања цена, али то не 
значи да неће стићи захтев наредних дана.  
ЈОШ ЈЕ РАНО ЗА ПОТРЕСЕ  
- ТРЖИШТЕ робе и услуга је изузетно осетљиво и реагује на све промене - каже Петар 
Богосављевић, председник Покрета потрошача Београда. - Излазак Велике Британије из ЕУ ће 
имати утицај, али је још рано очекивати тај ефекат. Трговци добро познају и тумаче куповну 
моћ потрошача. 
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Светска банка: Без уштеда у ЕПС-у повећање цена неминовно 
Извор: Н1  
 
Пословање јавних предузећа тема је која деценијама оптерећује српске јавне финансије. 
Реорганизација и смањење трошкова пословања, као и дуга Електропривреде Србије једна је од 
најважнијих тачки текућег аранжмана са ММФ-ом. 
„ЕПС троши превише на плате запослених и то је једна од највећих ставки“, каже за Н1 
директор Светске банке у Србији, Тони Верхеијен. 
Он наводи да се о финајсијској одрживости ЕПС-а може говорити само ако до краја године број 
запослених буде смањен и трошкови за плате такође смањени за 15 одсто током пет година: 
„Без применењеног плана консолидације ЕПС ће до краја 2019. године имати дуг од скоро две 
милијарде евра, што је више него дуг Србијагаса. У овом тренутнку Србијагас има 1,6 
милијарди евра дуга. Важно је рећи и да је смањење броја запослених у ЕПС-у само један од 
седам елемената финансијске консолидације. Остали су цене, велики губици у трансферу 
електричне енергије, недостатак инвестиција, јавне набавке, реорганизација у пословању“, 
каже он. 
„Уколико донесу одлуку да се не настави са смањењем броја запослених то значи да ће грађани 
Србије морати да плате за то што ЕПС није редуковао своје трошкове. А да ли је то избор који 
би људи из Србије желели да виде“, запитао је Верхеијен. 
Верхеијен истиче да је смањење броја запослених требало да буде обављено новом 
систематизацијом коју је ЕПС требало да достави до краја прошле године, па у марту ове 
године, па у јуну: 
„И још увек је нису доставили, тако да још увек чекамо да видимо нову систематизацију ЕПС-а. 
Као што сам рекао финансијским планом Владе Србије предвиђено је да се трошкови за плате 
смање за 15 одсто. Они то могу да ураде смањењем плата свих запослених за 15 одсто или 
смањењем броја запослених“. 
Верхеијен каже да је Светска банка предложила Влади Србије да не смањује плате већ да 
одреди оне позиције без којих ЕПС може да функционише и да су стручњаци банке дошли до 
тога да су највећи вишкови пре свега у администрацији и у рудницима. 
Као приоритет у овом тренутку директор Светске банке види потребу да се спречи да дуг ЕПС-а 
достигне две милијарде евра. То се може постићи смањењем броја запослених или повећањем 
цене струје: 
„Могу да не редукују трошкове запослених али онда морају да повећају цене струје за 10 одсто. 
Могу да смање инвестиције, па ће онда морати да повећају струју за мањи износ, али онда ЕПС 
неће бити конкурентан на регионалном тржишту. Дакле, оно што план Владе који је прихваћен 
прошле године има за циљ јесте да се комбинацијом мера постигне да епс редукује све 
трошкове у току наредних пет година“. 
Верхеијен је још додао да систематизација ЕПС-а мора бити обављена до краја јула, али да 
Светска банка жели да види и напредак у осталим елементима реорганизације ЕПС-а барем до 
почетка септембра. 
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Фискални савет: Мањак порезника, плате неконкурентне 
Извор: Н1  
 
Пореска наплата је један од кључних делова програма са ММФ, а опет пореска управа није 
смела да запошљава нове раднике, и постоји мањак порезника, каже члан Фискалног савета 
Никола Алтипармаков.  
"Боља борба против сиве економије је била својеврсни џокер из рукава владе Србије. То је 
кључни сегмент за пуњење буџета, и привредну активност. Влада Србије је донела програм, али 
због неадекватног третмана, пореска управа до сада није смела да запошљава нове раднике, а 
ту имамо мањак радника - има мањак порезника. Плате у пореској управи нису конкурентне са 
приватним сектором, и не може да задржи квалитетне кадрове, дакле ту је велика 
институционална слабост", каже Алтипармаков. 
"Исто као са локалом, проблеми које сада решавамо су настали 2009-2011. У пензионом су 
настали 2008, када су повећане пензије после избора", каже Алтипармаков. 
Шеф мисије Међународног монетарног фонда Џејмс Руф поручио је приликом последње 
посете Србији да не би требало повећавати плате и пензије ни ове, ни следеће године. 
Потом се огласио Фискални савет и био још оштрији - лична примања треба да остану 
замрзнута и у 2018. години. 
"Имамо јавни дуг, трошили смо више него што смо зарађивали. Сада ћемо морати да штедимо 
док се привредна активност не опорави довољно да можемо да повећавамо примања", каже 
Алтипармаков. 
Алтипармаков каже да се решавају проблеми који су настали пре више седам, осам година. 
"Дефицит у овој години ће бити знатно бољи у овој години него планирано. Ако се истраје до 
краја године са буџетским трендовима, онда до 2017. могли бисмо да зауставимо раст јавног 
дуга. Међутим не можемо да оставимо јавни дуг од 77 процената. То би био највећи дуг у 
региону после Хрватске и отворило би нас новим ризицима. Теба спустити испод 60 процената. 
Да би се то десило, дефицит од 2,5 процента није довољно, треба смањити испод 0,5 процена. 
Тек после 2020. бисмо могли да смањимо јавни дуг и смањимо издвајања за камате", каже 
Алтипармаков. 
"Каснимо 15 година са приватизацијама" 
Једна од ствари која ће бити предмет разговора са ММФ ће бити и субвенције. 
"Сама цена струје није довољно рентабилна да би обезбедила ЕПС-у да инвестира у нова 
постројења", каже Алтипармаков. 
 "Сегмент државних предузећа се мора решити. Каснимо 15 година са приватизацијама. Још 
2001. године је било приче да не може да се води социјална политика према јавним 
предузећима. ЕПС, Србијагас, Железница - реформе се нису спроводиле како је требало, сада је 
то дошло на ред. Неопходно је установити да јавна предузећа морају тржишно да послују", 
каже Алтипармаков. 
Додаје да су велики проблем финансије на локалу. 
"Закон о финансирању локалне самоуправе, критиковали смо и ми и ММФ. Локалним су дата 
велика срдства без обавеза. Највећи део средстава је отиштао у ново запошљавање, а не на 
инфраструктурне пројекте. То је отворило рупу у Републичком буџету. Део тих средстава мора 
да се врати у буџет, а да се локалне самоуправе више надзиру", каже Алтипармаков. 
"Брегзит може да изазове само блажу рецесију" 
Алтипармаков верује да Брегзит неће довести до тога да Србија мора да спроводи нове мере 
штедње. 
"Ово што смо видели је реакција на тржиштима у Европи која се осећа и у Србији. Не мора да 
има утицај дугорочни, али у неком црном сценарију то би могло да изазове неку блажу 
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рецесију у ЕУ, и који би негативно могао да се одрази на наш привредни раст", каже 
Алтипармаков. 
Још је рано причати о томе, каже он. 
"Ако то не би била нека озбиљна рецесија, не би захтевала додатне мере штедње. Било би 
довољно истрајати у мерама ММФ, завршити реформе предузећа, довести реду локалне 
самоуправе, и то што је било планирано аранжманом ММФ у следеће две године", каже 
Алтипармаков. 
 
 
АПР: Бољи пословни амбијент, повећан број запослених 
Извор: Н1 инфо  
 
Привреда у Србији је у 2015. години пословала са добитком, закључено је на конференцији 
организованој у Агенцији за привредне регистре, где је објављено истраживање на основу 
финансијских извештаја предузећа у Србији. 
Истраживање урађено на основу извештаја 92.842 привредна друштва, показује да су 
економска кретања у претходној години показатељ поправљања пословног амбијента. 
Забележено је повећање привредне активности за 0,7 одсто, а највећи раст забележила је 
индустријска производња, око 8,2 одсто. 
Домаћа привреда, према истраживањима, прекинула је серију непрофитабилног пословања,а 
то показује податак да је више од половине предузећа, која су доставила финансијске 
извештаје, пословало са нето добитком. 
"У 2015. години повећан је број запослених за 21.360, што је значило заустављање 
шестогодишњег тренда смањења броја запослених на нивоу привредних друштава. Проблеми 
високе задужености, неликвидности и кумулираних губитака, нису превазиђени у 2015. 
години, али су у тој години начињени значајни помаци који указују на њихова позитивна 
кретања", каже Ружица Стаменкивић, из Регистра финансијских извештаја. 
Говорећи о кумулираним губицима, Стаменковић је навела да они оптерећују велики број 
привредних друштава с тим да губици изнад висине капитала опретерећују једну четвртину 
привредних друштава.  
У јавним предузећима је прошле године покренут процес штедње, смањени су расходни, 
повећани су и износи наплате потраживања из претходних периода што се исказује као приход, 
саопштила је Агенција.  
 

 

Радници Железница Републике Српске не одустају од протеста  
Извор:АТВ  
 
Возови на пругама у Републици Српској ће стати 1. јула. Свих шест синдиката у Железницама 
Српске не одустају од протеста које су најавили због нередовних исплата примања. 
Ни на данашњем састанку, на који је позвао само три синдиката, ресорни министар није успио 
да осујети њихов план, јер очигледно није понудио брзо решење. 
- Синдикати су и даље јединствени и у петак кад буду протести ми ћемо бити скупа. Ми смо 
упутили допис министру свих шест синдиката за преговоре, међутим, онда је тражено само да 
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наше кровне организације траже преговоре - истакао је Милијан Марковић, председник 
Синдиката Железница РС. 
Синдикалци траже редовне исплате плата, топлих оброка и трошкова превоза. Захтевају да 
учествују у изради новог правилника о систематизацији радних места. Министар Трнинић 
поручује да је најбоље решење да Влада у поступку реструктурисања купи власнички удио у 
Железницама. Успут је заратио са једним од синдиката па и не крије зашто на састанак није 
позвао председника Самосталног синдиката транспортне делатности Златка Марина. 
- Знате ви по медијима ко има политичке наступе и ко има политичке изјаве. Ова два 
синдиката могу доћи у сваком моменту, трећег лидера нећу примити без јавног извињења у 
медијима - категоричан је Неђо Трнинић, министар саобраћаја и веза РС. 
А Марин у телефонском разговору за АТВ поручује да се неће извињавати јер није давао 
политичке изјаве. Тврди да му министар замера што је био на протесту опозиције у Приједору 
због продаје РЖР Љубија. Тиме је само, каже, хтио и да укаже на лоше стање у Железницама. А 
да ће стање бити боље, уверава их и генерални директор. 
- Идуће седмице уз обећања наших комитената дужника да ће измирити обавезе и ми ћемо 
скупити новац за исплату плате за пети месец - рекао је Драган Савановић, директор 
Железница РС. 
Савановић поручује радницима да буду стрпљиви, јер су приливи смањени због мањег обима 
посла. Протести су, каже, беспотребни и само наносе штету имиџу предузећа. Ипак, радници ће 
сат времена штрајковати и то у Новом Граду, Приједору и Бањалуци. 
 
АПР: Јавна предузећа прошлу годину завршила у плусу  
Извор:Тануг  
 
Према подацима Агенције за привредне регистре (АПР) јавна предузећа су прошлу годину 
завршила с нето добитком од 8,31 милијарди динара, што је посебно значајно имајући у виду 
да су само годину дана раније била у минусу чак 44 милијарде динара. 
У 2015. јавна предузећа су остварила укупне приходе од 583,3 милијарде динара, који су већи 
од оних из 2014. за 7,2 одсто. Укупни расходи износили су 572,9 милијарди динара, што је 
смањење расхода за 2,2 одсто у односу на 2014. годину. 
Ружица Стаменковић, регистратор у регистру финансијских извештаја АПР-а објашњава да је, 
од укупно анализираних 485 јавних предузећа, њих 350 прошлу годину завршило са добитком, 
а та група предузећа смањила и број запослених за 739 радника. 
- Генерално, подаци показују, да је у јавним предузећима покренут процес штедње. Сстедња је 
евидентна, то је једно, а друго, повећани су износи наплате потраживања из претходног 
периода, који се исказују као приходи и утичу на резултате - рекла је Стаменковић на 
представљању резултата анализа финансијских извештаја за 2015. годину који су за 
статистичке потребе предати до краја фебруара. 
Укупан број запослених у јавним предузећима је 115.113 радника, пише у извештају АПР-а. 
Како је наведено, повећање од 20.067 запослених у односу на 2014, требало би сагледати у 
контексту велике статусне промене коју је једно јавно предузеће имало када му је припојено 
седам друштава са ограниченом одговорношћу, иначе великих система. 
- Међутим, ако се изузме ефекат поменуте статусне промене, јавна предузећа на укупном нивоу 
у 2015. бележе смањење броја запосланих за 739 радника. 
У извештају је наведено да, иако јавна предузећа у домаћој привреди чине само пола процента 
свих привредних друштава, она учествују са по 6,4 одсто у укупним приходима и расходима 
привреде, а у исказаном нето добитку и губитку са 5,8 одсто. 
У њима је сконцентрисано 18,3 одсто пословне имовине и нешто више од четвртине капитала, 
као и 12 одсто укупног губитка привреде. 
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