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Грчић: У ЕПС-у неће бити отпуштања радника  
Извор:Бета 
 
Вршилац дужности директора Електропривреде Србије (ЕПС) Милорад Грчић је данас изјавио 
да у том предузећу неће бити отпуштања вишка радника 
Вршилац дужности директора Електропривреде Србије (ЕПС) Милорад Грчић је данас изјавио 
да у том предузећу неће бити отпуштања вишка радника. 
"Када је реч о смањењу броја запослених, то ће се обавити само природним одливом радника, 
одласком у пензију", рекао је Грчић приликом посете Хидроелектрани "Ђердап 1" код Кладова. 
Грчић је оценио да је систем ЕПС-а стабилан и ликвидан, те да та компанија има будућност. 
Говорећи о ревитализацији хидроелектране, директор "Ђердапа 1" Драган Максимовић је 
прецизирао да ће тај посао бити завршен "у догледном року" без обзира на кашњење делова 
који долазе из Русије. 
 

 

 
 
Синдикати позвали Вербића да поштује прописе 
Извор:Танјуг 
 
Три синдиката из области образовања захтевају од ресорног министра Срђана Вербића да 
поступи по Закону, Посебном колективном уговору и међународној конвенцији и, како наводе, 
у што краћем року запосленима у целости исплати зараде и за време проведено на годишњем 
одмору. 
У допису три синдиката, достављеном и медијима, синдикалци се позивају на одредбе Закона о 
раду, Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима 
ученика као и Конвенцију Међународне организације рада. 
„Захтевамо да у што краћем року запосленима који су оштећени овим поступањем, исплатите у 
целости накнаду плате за време проведено на годишњем одмору у 2015/2016, односно 
надокнадите разлику плате, те да директорима установа и начелницима Школских управа 
пошаљете допис који је у складу са наведеним законским прописима, Посебном колективном 
уговору и наведеној Конвенцији”, наводи се у допису. 
Позивајући се поменуте прописе, синдикати указују Вербићу да је њима предвиђено да 
запослени има право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, у 
складу са општим актом и уговором о раду, за време одсуствовања са рада на дан празника који 
је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив 
државног органа, преноси Танјуг. 
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Хестил и званично преузео Железару у Смедереву  
Аутор:М. Ђ. 
 
Компанија Хестил Сербиа Ајрон енд Стил д.о.о. са седиштем у Београду од овог петка је и 
званично преузела управљање и власништво над Железаром Смедерево. 
Директор нове компаније Сонг Сихаи одржао је први састанак са директорима погона и 
сектора. 
Хестил има дугорочни план за ову фабрику, казао им је нови директор, и најавио да ће дати све 
од себе да заштити интересе свих запослених. Искуство менаџмента и напредна технологија 
преузета из Кине, као и инвестиције у запослене и животну средину побољшаће њен рад током 
наредних година, рекао је Сонг изразивши захвалност свим странама које су помогле да дође 
до успешног преузимања фабрике. 
- Захвалио бих се ХПК Менаџменту и свим запосленима који су допринели раду фабрике и 
успели да одрже континуитет производње, као и Влади и Народне Републике Кине и Србије, 
свим адвокатима и другим учесницима у овом процесу. Сада постављамо нови менаџмент и 
нови систем оцењивања радног учинка, који ће омогућити бонус запосленима који доприносе 
развоју наше фабрике. Исто тако, желимо да оснујемо фонд за социјално најугроженије 
запослене и на тај начин покажемо да бринемо о сваком од њих – рекао је Сонг окупљенима на 
првом састанку. 
 
 
 

 
 
Економски резултати на половини године - дефицит под контролом 
Извор: РТС 
 
Половина је године и прави се пресек стања у економији. Шта је урађено? Стручњаци кажу да 
је најважније што се бележи узлазни тренд, превенствено инвестиција, производње и извоза, 
због чега ће привредни раст бити већи од планираног. Када је реч о буџету, велики помак у 
односу на претходне године јесте тај што је мањак под контролом и већ у првој половини 
године дефицит је 20 пута мањи од планираног.  
Смањење минуса у државној каси је тренд последњих годину и по дана, од када је почела 
фискална консолидација, односно увођење реда у буџет и за то време дефицит је трајно смањен 
за више од милијарду евра, односно за више од три одсто бруто друштевеног производа. 
На пола године нови успех - дефицит је 20 пута мањи од планираног за овај период, што га 
чини међу пет најнижих у Европи. Како је дошло до оваквог тренда? 
"Прво су се повећали приходи буџета више него што је планирано. Смањили су се расходи за 
око 19 милијарди, што је опет важна чињеница. У економској политици није то трка на сто 
метара. То је процес. Ови сви подаци који су, да кажем привремени, или подаци који се узимају 
у неком међувремену, док се процес одвија су индикатори. Индикатори да је економска 
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политика на правом путу", каже проф. др Исмаил Мусабеговић са Београдске банкарске 
академије. 
А део тог пута јесте и производња која већа за осам, однос извоз који се повећао за 10 одсто у 
односу на исти период прошле године. У међувремену, извоз се приближио увозу! 
"Увоз извозом нам је први пут покривен. Пре три године је био 58,5 одсто. Данас је скоро 79 
одсто. То је рекордна покривеност увоза извозом. Никада то Србија није успела да уради. То је 
успела да уради захваљујући великом броју иностраних предузећа", навео је мандатар за састав 
нове Владе Александар Вучић. 
Након опоравка прошле године, економија је ове године убрзала раст па се мењају и процене - 
последња говори да ће привредни раст бити 2,8 одсто. Од почетка године привреда је расла три 
и по процента, а зараде осам одсто и то у приватном сектору. 
"Ако све ово буде овако како је кренуло ове године, то значи да би већ трећи квартал, ако би се 
наставио исти тренд, омогућио да се разговара о повећању плата и пензија", рекао је 
Мусабеговић.  
Иако је од почетка године смањен за 140 милиона евра, јавни дуг је и даље један од три кључна 
проблема које је потребно решити како би се овакав узлазни тренд економије наставио. Осим 
њега, ту су реформа јавних предузећа и решавање судбине предузећа у реструктурирању. 
 
Вучић поручио "Енергопројекту": Рачунајте на нас 
Извор: РТС, Танјуг 
 
Компанија "Енергопројект" обележила је 65 година рада и постојања, а мандатар за састав нове 
Владе Србије Александар Вучић поручио је том приликом да ће влада настојати да помогне 
свим предузећима која у Србији послују, било да је реч о државним, приватним или фирмама 
са мешовитим капиталом. 
�Ми се трудимо да помогнемо колико можемо и да урадимо најбоље да обезбедимо добар 
амбијент, рекао је Александар Вучић. 
"То се види кроз стопу раста, уређење јавних финансија, низак дефицит, али и по угледу у 
међународној заједници који доноси послове у свету"�, поручио је Вучић истичући да је у том 
смислу Србија на добром путу. 
Додао је да ће раст да буде нешто чиме ћемо моћи и убудуће да се хвалимо, нешто на чему ћемо 
да градимо будућност, као и отвореност према свету. 
Вучић је рекао да, кад год има проблема и негде треба да се изгради нешто, а влада не зна где је 
решење, "�имамо Енергопројект"�, додајући да је та фирма градила и Стражевачки тунел, 
Арену, стадион у Нигерији, да је градила и у Гани. 
�И шта год да је у питању, било да је реч о путевима, високоградњи, увек исти одговор - 
"Енергопројект". Пронађемо ми још некога, али је ова компанија ту увек. Хвала и вама што се 
не одричете своје државе и што не бежите�, рекао је Вучић. 
Генерални директор "Енергопројекта" Владимир Миловановић каже да та компанија од 
оснивања до данас дели судбину економских, привредних и других дешавања у земљи, па је 
тако када је у земљи био просперитет и мир и он растао. 
"Не постоји хидро и термоелектрана где 'Енергопројект' није имао запажену улогу", рекао је 
Миловановић, додајући да је нешто касније по оснивање та компанија кренула и да осваја 
земљу по земљу и да је у више од 75 земаља реализовала на хиљаде пројеката. 
Поручио је да су у прошлој години остварени пословни резултати који су премашили 300 
милиона евра и да су закључени уговори вредни пола милиона евра и да је то најбољи начин на 
који је обележен јубилеј. 
Остварени резултати, према његовим речима, показују да је земља на добром путу под 
вођством премијера Вучића. 
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Поводом јубилеја награда за животно дело уручена је инжењеру Миодрагу Месаровићу, који од 
1962. године, како је Миловановић рекао, неуморно ради и који је многим генерацијама био 
ментор и учитељ. 
 
 

 
 
Милорад Грчић: Неће бити отпуштања вишка радника у ЕПС-у 
Извор: Бета  
 
Вршилац дужности директора Електропривреде Србије Милорад Грчић је изјавио да у том 
предузећу неће бити отпуштања вишка радника.  
"Када је реч о смањењу броја запослених, то ће се обавити само природним одливом радника, 
одласком у пензију", рекао је Грчић приликом посете Хидроелектрани "Ђердап 1" код Кладова. 
Грчић је оценио да је систем ЕПС-а стабилан и ликвидан, те да та компанија има будућност. 
Говорећи о ревитализацији хидроелектране, директор "Ђердапа 1" Драган Максимовић је 
прецизирао да ће тај посао бити завршен "у догледном року" без обзира на кашњење делова 
који долазе из Русије. 
 
Трећина српске привреде у сивој зони 
Извор: Н1  
 
Трећина српске привреде је у сивој зони, тврде из Националне алијансе за локални и 
економски развој (НАЛЕД), према анализама које су до сада направљене. Због сиве економије 
на губитку су сви - купци, произвођачи и држава. 
У НАЛЕД-у кажу да привредници који се боре са нелојалном конкуренцијом, очекују боље 
резултате у борби против сиве економије, која је највише заступљена код акцизне робе - кафе, 
цигарета, нафте и алкохола, пољопривреде, грађевинарства, трговине. 
Држава је ове године у буџету планирала приходе нешто више од осам милијарди евра, а од 
тога се очекује око две милијарде од акцизних производа. 
Иван Радак из НАЛЕДА истиче да је сузбијање сиве економије један од важнијих задатака. 
"Оно што је потребно урадити јесте, прво унапредити капацитете инспекције. Следећи корак 
јесте да све инспекције увежемо једним електронским системом да би они могли да размењују 
податке. А оно што је најважније јесте да раде анализу ризика", каже Радак и додаје: 
"Не може 500 инспектора да покрије око 300 хиљада предузећа у овој Србији, тако да они 
морају да категоришу, а то закон и предвиђа, да категоришу предузећа на мање ризичне и 
високо ризичне". 
Као трећу ствар коју је потребно урадити Радак наводи судску праксу односно да судови "брже 
и ефикасније решавају оне који се баве сивом економијом". 
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Смањење броја запослених, а не отпуштања 
Пише: Ј. Б. К. 
 
Хидроелектрана "Ђердап 1" један је од најважнијих огранака ЕПС-а и један од најважнијих 
хидро пројеката у Европи.  
Зато је важно да у поступку ревитализације шест хидроагрегата оспособимо да и у наредном 
периоду раде као и у минуле 44 године. Три хидроагрегата су обновљена, један је у фази 
ревитализације, док ће преостала два бити ревитализована у периоду пред нама. Када тај посао 
завршимо, инсталисана снага "Ђердапа 1" биће повећана за 1.200 мегавата - рекао је в. д. 
директора ЕПС Милорад Грчић приликом посете и разговора са пословодством наше највеће 
хидроцентрале. 
Према речима Грчића, ЕПС има намеру да опстане као кичма привреде Србије. Уз сагласност и 
у складу са политиком српске владе, воде се тешки преговори са Светском банком и ММФ. 
- Имамо план, захваљујући систематизацији и нашем сагледавању организације производње у 
свим огранцима - објашњава Грчић, истичући да је сваки произведени киловат важан. 
Он је нагласио како је у плану да се повећа уштеда и ефикасност у пословању, али и очување 
егзистенције запослених. 
- У ЕПС-у неће бити отпуштања, већ смањење броја запослених, а то подразумева одлазак у 
пензију или узимање стимулативних отпремнина - поручио је у Кладову први човек ЕПС-а који 
сматра да је веома важно што се ради на смањењу губитака и смањењу крађа, а да је једна од 
мера за смањење губитака и мера штедње ревизија ауто-парка. 
-  То су само делови великих планова помоћу којих можемо остварити десетомилионске уштеде 
у еврима на нивоу године. Електроенергетски систем је стабилан, ЕПС је ликвидна компанија и 
ЕПС има будућност  - рекао је Милорад Грчић. 
 
Фијат остаје у Србији 
Пише: З. Радовановић 
 
*Алтавила: Фабрика у Крагујевцу веома важна за индустријско пословање Фијата * 
Вучић: Влада Србије даће своју пуну подршку пословању ФЦА 
Упркос опадању производње и пласмана модела „фијат 500Л“ и најављеном отпуштању готово 
трећине од укупно 3.200 радника у крагујевачкој компанији - остаје у Србији. 
Ово је закључено састанку техничког премијера и мандатара за састав нове српске владе 
Александра Вучића са извршним директором Групације Фијат Крајслер аутомобили за Европу, 
Африку и Блиски исток Алфредом Алтавилом и његовим сарадницима, у Торину. 
Алтавила је рекао да је фабрика у Крагујевцу веома важна за индустријско пословање Фијата и 
да Фијат групација потврђује своју посвећеност Србији. Током разговора, како наводи ФЦА 
Србија, речено је да ће изгледи индустрије у наредним годинама и конкурентност модела 
"фијат 500Л" у свом сегменту током "животног циклуса аутомобила" омогућити компанији 
Фијат Србија да планира континуитет у пословању фабрике и да одржи свој допринос јачању 
српске привреде. 
- ФЦА Србија и наша фабрика у Крагујевцу су веома важни за наше индустријско пословање. 
ФЦА Групација потврђује своју посвећеност земљи - рекао је Алтавила. 
Како преноси Фијат Крајслер аутомобили Србија у саопштењу, Алтавила и Вучић су имали 
веома успешан састанак током којег су обојица истакли значај заједничке компаније у Србији и 
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фабрике Фијат у Крагујевцу, као и своју посвећеност даљем континуираном присуству Фијата у 
Србији. 
Вучић је рекао да ће Влада Србије дати своју пуну подршку пословању ФЦА Групације у Србији 
да би јој обезбедила сигурну будућност за даље пословање и дугорочно стратешко партнерство 
између Србије и ФЦА Групације. 
- Наставићемо да водимо отворен дијалог са нашим партнером о будућем развоју ФЦА фабрике 
у Крагујевцу - рекао је Вучић и додао да је то у најбољем интересу свих запослених, локалне 
заједнице и целокупне српске економије. 
Бољи познаваоци ове проблематике останак и опстанак Фијата у Србији, упркос актуелним 
тешкоћама у компанији Фијат Крајслер аутомобили Србија, никада нису доводили у питање, 
јер су у темељну реконструкцију некадашње Заставине фабрике аутомобила и набавку 
најсавременије производне опреме из Италије, Немачке и Јапана, до сада инвестиране око 1,3 
милијарде евра, што је убедљиво највећа индустријска инвестиција у Србији у последњих 
неколико деценија. Ниједан инвеститор, тврде упућени, и не размишља о напуштању 
компаније у коју је уложено толико новца, и која је, притом, и даље једна од најмодернијих, ако 
не и најмодернија фабрика аутомобила на свету. 
Мада се у информацији са састанка у Торину то не наводи, сасвим је извесно да су Вучић и 
Алтавила јуче разговарали и о другом моделу аутомобила који би излазио из крагујевачке 
фабрике, али да је то тема о којој ће се и даље разговарати. Групација Фијат Крајслер ће 
пословање компаније ФЦА Србија и даље, судећи према изјави Алтавиле, заснивати на моделу 
“фијат 500Л”, а који ће се, након текућег редизајнирања, највероватније догодине на светским 
тржиштима појавити са донекле измењеним ликом. 
Србија би, с друге стране, до добијања новог модела, требало да испуни преостале уговорне 
обавезе према Фијату, пре свега оне везане за изградњу ауто-пута од Крагујевца према 
коридору 10 и модернизацију пруге Лапово - Крагујевац - Краљево. 
 
Зашто се одуговлачи стечај 
Пише: З. Р. 
 
Ни 13 месеци након покретања стечаја у Метал системима, није извесно када ће то предузеће, 
чији је банкрот проглашен у августу прошле године, бити понуђено на продају.  
Понашања којима је примарно прибављање личне материјалне користи, овај стечајни 
поступак, без икаквог рационалног разлога одуговлаче у недоглед - наводи се у јучерашњем 
саопштењу за јавност синдиката Метал система. 
Истиче се, притом, да је након преузимања дужности повереника стечајног управника, 
половином децембра 2015. године, Љубиша Перовић своју приватну предузетничку фирму, 
заједно са запосленима у њој, преселио у објекат у улици Драгослава Срејовића број 4, у 
Крагујевцу, који је у власништву предузећа Метал системи - у стечају, а на истој адреси су, 
према информација са којима синдикат располаже, канцеларије још једног стечајног 
управника. 
- Приватна фирма Перовића нема потписан уговор са Метал системима о закупу простора, па 
сматрамо да он и са њим повезана лица тај простор користе нелегално и на штету наше 
фабрике. Тиме се трошкови стечаја непотребно увећавају, за струју, загревање површине од око 
500 квадратних метара и санитарне воде, али и за трошкове телефона и друге комуналне 
услуге. На овај начин Перовић је, током више месеци, за себе и са њим повезана лица, а на 
терет имовине која чини стечајну масу, прибавио незаконито материјалну корист у износу од 
више стотина хиљада динара - истичу синдикалци Метал система. 
Они тврде да је Перовић, пре него што је сачињена процена вредности, одређен начин продаје 
Метал система и расписана продаја, једном од потенцијалних купаца имовине те фабрике, 
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француском Тригану, дозволио да уђе у погоне Метал система и уведе већи број људи са 
машинама и опремом за узимање узорака тла и подова у фабричким халама. 
- На тај начин један потенцијални купац се ставља у привилегован положај, и да овај поступак 
представља дело корупције које ће утицати на регуларност предстојеће продаје - кажу у 
синдикату и наглашавају да су још 14. априла ове године у Београду разговарали са Небојшом 
Дашићем, директором Центра за стечаје при Агенцији за лиценцирање стечајних управника и 
његовим сарадницима, а састанку је присуствовао и Перовић. Иако су синдикати покушали да 
директору Дашићу укажу на незаконита понашања повереника стечајног управника, он их је, 
тврде синдикалци, грубо прекидао, уз опаске да "о томе неће да разговара". Синдикати 
фабрике због тога верују "да је Перовић под заштитом Дашића", посебно јер након састанка 
није уследила никаква реакција.  
Кривична пријава 
- Стечај Метал система тапка у месту, новац из стечајне масе се троши нерационално, а иако је, 
према уговору са проценитељима, требало да буде завршена до 24. марта ове године, процена 
вредности имовине још увек није окончана, нити се зна када ће. Финансијски извештај за први 
квартал 2016. још није достављен одбору поверилаца, иако је рок за његово достављање 
истекао још 20. априла. У намери да спречи даље негативне последице, синдикат Метал 
система је против Љубише Перовића и Небојше Дашића поднео кривичну пријаву Основном 
јавном тужилаштву у Крагујевцу уз захтев за хитно спровођење истраге - наглашава се у 
јучерашњем синдикалном саопштењу и напомиње да је о свему обавештен и стечајни судија. 
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