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"Esmark" partner "Ţelezare Smederevo"?
E. R.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić naglasio da za srpsku fabriku postoje dve validne ponude, i da
bi drţava, ali i zaposleni, voleli da kupac bude američka kompanija
AMERIČKA kompanija "Esmark" najverovatnije će postati partner "Ţelezare Smederevo". Premijer
Srbije Aleksandar Vučić naglasio je u sredu da za srpsku fabriku postoje dve validne ponude, i da bi
drţava, ali i zaposleni, voleli da kupac bude upravo "Esmark".
- Ono što smem da kaţem jeste da je namera onih koji će da uĎu u "Ţelezaru" da obe peći podignu,
da proizvodnja ide na više od dva miliona tona, da su obezbedili trţište za to i mislim da je to
izvanredna vest - rekao je Vučić. - To će direktno podići BDP za 0,6 odsto. Američka kompanija
"Esmark" je nešto što bi voleli da vide radnici i što bi volela da vidi drţava.
Kako je rekao Vučić, sve će biti poznato u petak, kada budu otvorene ponude, pa zbog toga neće
da "licitira". Inače, doskoro se verovalo da "Ţelezara Smederevo" nema nikakvu budućnost, jer je
Vlada pre dve godine zatekla prazne hale.
- Sada imamo jednu ili dve validne ponude, i izvesno je da će biti pronaĎeno rešenje za Ţelezaru objasnio je premijer. - Ovo je fabrika koja ima najviše mogućnosti da utiče na povećanje
privrednog rasta.
Ponude za smederevsku ţelezaru biće otvorene u petak, a rešenje za ovu kompaniju biće poznato
do kraja januara.
- Tenderski uslovi su postavljeni tako da će budući kupac morati da sačuva broj radnih mesta u
narednih pet godina i proizvodnju u Ţelezari - kazao je Vučić. - Biće obezbeĎeno trţište čelika do
kraja godine, a čak i da duplo više proizvedemo, mogli bismo da to prodamo. Do kraja maja, i
druga peć bi trebalo da počne da radi.
OTPISUJE SE DUG
ODLUKU o privatizaciji "Ţelezare Smederevo", modelom streteškog partnerstva putem
dokapitalizacije i metodom javnog prikupljanja ponuda, donela je Vlada Srbije. Odlučeno je da
drţavni poverioci otpišu dug Ţelezari, sa stanjem na dan 31. decembar 2013, pod uslovom uspešnog
okončanja dokapitalizacije. Prema podacima iz tendera, vrednost novčanog kapitala Ţelezare je
16,7 milijardi dinara, dok je nenovčani kapital oko 2,7 milijardi dinara.
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Vulin: Vlada će se boriti za svako radno mesto
Tanjug
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izjavio je u Kruševcu da će se Vlada
Srbije boriti da sačuva svako radno mesto i otvori "bar po jedno novo"
KRUŠEVAC - Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je
danas u Kruševcu da će se Vlada Srbije boriti da sačuva svako radno mesto i otvori "bar po jedno
novo", istakavši da je u budţetu za podsticaj zapošljavanja mladih namenjeno 2,8 milijardi dinara.
Vulin je obišao Dom za decu i omladinu "Jefimija" i podelio štićenicima poklone koje je doniralo
Udruţenje osiguravača Srbije i tom prilikom je dodao da je za aktivne mere za zapošljavanje u
budţetu opredeljeno još 500 miliona dinara za zaposljavanje osoba sa invaliditetom.
"Na to treba dodati i prihode privatizacije koji će dobrim delom otići u nove investicije koje neće
odlaziti u budţetsku potrošnju, već u nove insvesticije, u borbu za zazapsoljavanja za svako radno
mesto", rekao je Vulin novinarima.
On je svim graĎanima čestitao Boţić, poručivši da nas ovaj praznik uči "puno stvari, a jedna od njih
je da svako od ove dece ne gledamo samo ono što su sada, nego da gledamo ono što ona mogu biti".
"Mi smo danas moţda doneli darove budućem predsedniku republike, moţda smo danas obišli nekog
velikog sportistu zbog koga ćemo biti ponosni i zbog koga će naša himna da se sluša u čitavom
svetu, a siguran smo da smo obišli dobre očeve, majke i ljude koji će raĎati decu koja će biti
srećnija nego što su bili oni", kazao je Vulin.
Pred nama jeste, kako je dodao, godina štednje i teška godina, ali da baš zato, 2015. godinu treba
da obeleţi "reč solidarnost".
"Kao što su danas osiguravači Srbije solidarni sa ovom decom. Ovo su vanbudzetska sredstva i nešto
što nisu platili poreski obveznici, nešto što smo dobili i što ćemo dobijati iz nedelje u nedelju.
Ţelim da svake nedelje obradujem neko dete ili neki geronto centar", poručio je Vulin.
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Vučić: Ţelezara spas za Smederevo i privredu cele
Srbije
Bojana AnĎelić |
Prodajom Ţelezare Smederevo spasava se 5.000 radnih mesta i otvara prostor za upošljavanje još
17.000 ljudi.
Pronalaţenje strateškog partnera za smederevsku Ţelezaru u samoj završnici poprimilo je sve
elemente prave „spasilačke misije“ ne samo za fabriku već i za Srbiju. Da je to baš tako potvrĎuje i
sam premijer Aleksandar Vučić, koji je, kako sam kaţe, zbog Ţelezare do sada imao čak 34 sastanka
u svetu.
- To je veoma vaţno. Ljudi u Srbiji treba da znaju da je to fabrika koja moţe da utiće na naš rast i
rast bruto domaćeg proizvoda - kazao je Vučić.
Kompanije na tenderu za ţelezaru

„Krasni oktobar“, Rusija


„United Machinery Corporation“, Rusija



„United Group SA“, Luksemburg



„Re Alloys SP Zoo“, Poljska



„North London Trade Centre Limited“, Britanija



„Esmark Europe B.V.“, SAD-Holandija



„Prominvest AG Switzerland“



„Rafflesia Trading Pvt. Ltd“, Bangladeš
„Steel Metal One Holding AG“, Švajcarska
Petak, 9. januar je dan kada se otvaraju pristigle ponude 10 zainteresovanih kompanija za
kupovinu 80 odsto akcija smederevske Ţelezare. Premijer već sad kaţe da su bar dve ponude
validne. Srbija bi pak kao partnera volela da vidi američku kompaniju „Esmark“.
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- Umesto da ugasite jednu kompaniju i jedan čitav grad, imaćemo kompaniju koja je profitabilna.
Sa dolaskom strateškog partnera i radom fabrike u punom kapacitetu na 5.000 ljudi, koliko je
zaposleno u Ţelezari, dobićemo još, oko 250 ljudi treba zaposliti čim se pokrene druga peć. Osim
toga, očekujemo još 17.000 indirektno zaposlenih u preduzećima čija je proizvodnja vezana za
Ţelezaru - kaţe za „Blic“ direktor ove kompanije Bojan Bojković.
Ţelezara radi sa 30 odsto kapaciteta i godišnjim obrtom od 320 miliona dolara.
- Očekujemo da obrt sa 320 miliona skoči na 1,4 milijarde dolara. Znate li šta će to značiti za bruto
domaći proizvod? Iz minusa ćemo krenuti u rast - kaţe Bojković.
Američka kompanija „Esmark“ se zasad pominje kao najozbiljniji kandidat. Njen osnivač i vlasnik
Dţejms Bušar ranije je najavio da će, ukoliko pobedi na tenderu, u srpsku čeličanu uloţiti 400
miliona dolara i da neće biti otpuštanja.
Srbija je od januara 2012, kada je Ţelezaru kupila od „Ju es stila“ za jedan dolar, pa do sada kroz
subvencije potrošila oko 360 miliona dolara, tj. oko 10 miliona dolara mesečno.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/524298/Sloboda-radi--a-vec-tri-godine-racun-u--blokadi

U SRBIJI FIRME POSLUJU UPRKOS TOME ŠTO BI ODAVNO MORALE U STEČAJ

„Sloboda” radi, a već tri godine račun u blokadi
Gordana Bulatović
Svakog dana u Srbiji izmeĎu dva i osam preduzeća doţivi da im račun bude blokiran a da pre toga
nikad nisu bili u toj situaciji.
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Kliknite za uvećanje (+)

Apsolutni rekorder po broju dana provedenih u blokadi je „Sloboda” iz Čačka. Ta firma je u
poslednje tri godine provela ukupno 1.097 dana u blokadi, tačnije nije ni imala aktivne račune.
Slično prolazi i JP Resavica. Od ukupno deset računa ove firme, pet je i trenutno blokirano, svi po
nalozima banaka koje pokušavaju da naplate dugove. Za poslednje tri godine, računi su im bili
blokirani preko 700 dana, odnosno skoro dve godine. Zbog trenutno aktuelnog duga od oko 125
miliona dinara, računi su van funkcije već 688 dana.
- Nelikvidnost je pritisla celu privredu. MeĎu firmama sa najvećim prometom ima onih poput
„Simpa” ili „Resavice” čiji su dugovi davno premašili vrednost njihovog kapitala i da se na pravi
način primenjuje Zakon o stečaju, one bi već bile u postupku likvidacije. S druge strane, ima još
onih firmi koje su solventne, ali kojima nedostaje gotovine da plaćaju račune. A, kako se ne
primenjuju zakoni i kako je zavladao pravi nered u privrednom sistemu, više ne plaćaju ni oni koji
mogu. I niko ne poštuje rokove plaćanja iako imamo zakon koji to reguliše. To je samo dokaz da
imamo propisa „na lopate”, ali da nam to ne vredi, jer se oni ne primenjuju. Ako je drţava negde
zatajila, onda je to u oblasti finansijske discipline i zaštite ugovora - kaţe za „Blic” ekonomista
prof. Ljubomir Madţar.
Od 30.000 firmi koje su 2013. završile sa najvećim poslovnim prihodom, blokirani su računi njih
1.993. Svaka petnaesta.
„Putevi Uţice” su, prema dostupnim podacima, u poslednje tri godine u blokadi bili 456 dana.
„Simpo” koje sada iščekuje dolazak investitora u poslednje tri godine ukupno je u blokadi proveo
godinu dana. Blokade računa im traju već skoro 200 dana u kontinuitetu. Pretpostavka je da će pet
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miliona evra koje je inače ova fabrika dobila od drţave preko Fonda za razvoj pomoći da „Simpo”
konačno izaĎe iz dubioze.
I Srpska fabrika stakla je u sličnoj situaciji. Pokušaj banaka da naplate dugove vredne 255 miliona
dinara već mesec dana im drţi u blokadi račune. U poslednje tri godine, čak godinu dana su bili u
blokadi.
Teţak povratak
U jednom danu, 11. septembra 2014, blokirani su računi 22
firme koje su do tada uvek poslovale pozitivno.
Poslednjeg dana 2013. godine u blokadu je ušlo 285 firmi. Od
tog broja kompanija, njih 109 još uvek nije uspelo da se vrati
u plus.

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Penzioneri-do-25-januara-da-iskoriste-pravo-na-povlastice.sr.html

Пензионери до 25. јануара да искористе право на
повластице
БЕОГРАД - Члан Градског већа Јасмина Милошевић позвала је данас пензионере са
примањима до 25.000 динара да искористе своје право на бесплатан, или превоз по
повлашћеној цени у јавном превозу.
„Пријављивање за ову категорију пензионера траје до 25. јануара и позивам их да на време
искористе своје право, за шта је потребно само да доставе оригинал последњег чека”, истакла
је она, а наводи се у саопштењу Градске управе.
Пензионери чија пензија не прелази износ од 25.000 динара, како је објаснила, тако остварују
право на бесплатну или повлашћену годишњу карту за јавни превоз у износу од 407 динара.
„Нема потребе да се пензионери задржавају и праве гужве. Довољно је само да оставе чек и
подаци ће бити унети у систем”, казала је Милошевићева.
Она је објаснила да то уместо пензионера у њихово име могу учинити и трећа лица, а уместо
пензионог чека могу доставити оригинал потврду ПИО фонда о висини пензије не старију од 15
дана.
Предаја документације, како се наводи у саопштењу за пензионере са примањима до 25.000
динара почела је 5. јануара.
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Корисници који су тек предали документацију за пензију или корисници којима је право на
исплату пензије одобрено али се још није почело са исплатом, могу остварити право на
бесплатан превоз или повлашћену цену превоза након добијања првог пензионог чека по истој
процедури.
Новим тарифним системом у јавном превозу Београда, цена карте за пензионере одређена је
на основу висине пензије, без обзира на старосну доб.
У Градској управи подсећају да нови тарифни систем ступа на снагу 1. фебруара 2015. године,
и да ће пензионери који имају пензије до 10.000 динара, добити потпуно бесплатан превоз.
Они који примају од 10.000 динара до 25.000 динара карту ће плаћати као и до сада 407 динара
годишње.
Пензионери са пензијом већом од 25.000 динара ће доносити чек од последње пензије од 1. 2 .
2015. до 25. 2. 2015. године како би остварили право на цену месечне карте од 990 динара.
За пензионере који имају примања преко 50.000 динара нови тарифни систем ступа на снагу 1.
марта 2015. године. У фебруару 2015. плаћаће 990 динара, а потом 1.495 динара месечно.
Свим лицима старијим од 65 година са уплаћеном годишњом регистрацијом за 2014. годину
биће продужено трајање картица до 1. фебруара 2015, што значи да ће се током јануара
возити бесплатно.
Танјуг

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=07&nav_id=944317

Idu na biro i do penzije 37.000 RSD
IZVOR: TANJUG
Jagodina -- U Industriji kablova u Jagodini počelo je prijavljivanje radnika za isplatu socijalnog
programa.
"U prvoj fazi za isplatu biće samo oni radnici koji nemaju nikakvih obustava iz ličnih dohodaka",
navodi se u saopštenju fabrike i podseća da su radnici "duţni da sa sobom ponesu razduţne listove i
izjave".
Predsednik sindikata "Kablova" Oliver Jovanovski izjavio je da se za socijalni program i odlazak iz
firme prijavilo 600 radnika.
Industrija kablova u
Jagodini je najveći
proizvoĎača kablova i
kablovskog pribora na
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Oni su se opredelili "za opciju dve do pet godina", a to znači da se
upućuju u Nacionalnu sluţbu za zapošljavanje, gde za taj period do
penzije primaju 37.000 dinara mesečno, kada plate poreze i
doprinose, ostaje im oko 30.000 dinara, plus neki dţeparac od 3.500
evra, objasnio je Jovanovski.

Balkanu i četvrti, po

"To je najbolja opcija, od ponuĎenih, i za nju se opredelilo 80 odsto
radnika zainteresovanih da odu iz firme", rekao je Jovanovski.

ekonomskih sankcija SR

kapacitetima u Evropi.
"Kablovi" su počeli da
rade 17.decembra 1955.
godine. Pre uvoĎenja
Jugoslaviji, osamdesetih
godina, zapošljavala je

Sindikat očekuje krajem februara da se pojavi tender za prodaju
Industrije kablova.
"Ono što je za sindikat najbitnije, je to da idu svi dobrovoljno niko ne
ide na silu i to je za nas najbolja stvar", rekao je Jovanovski.

oko 10.000 radnika i
izvozila u preko sto
zemalja sveta. Vrednost
izvoza tih godina bila je
oko 250.000.000 dolara

Jovanovski je istakao da "fabrika radi i ima posla".

godišnje.

Generalni direktor Industrije kablova Ratko Vučurović, je podsetio da su "Kablovi" prošle godine
proizveli energetskih i telekomunikacijskih kablova za tehnički visoko zahtevne projekte u
energetici, ţeleznici i telekomuinikacijama, u vrednosti 50.000.000 evra i izvozili u 15 zemalja
sveta.
Ovo je šesti socijalni program odlaska radnika Industrije kablova od 1999. godine, a u poslednjih
desetak godina ovu firmu, po raznim osnovama, napustilo je više od 3.000 radnika.
Najviše, oko 1.200, ih je otišlo krajem 2003. godine.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/javni-sektor-nam-kroji-sudbinu

Јавни сектор нам кроји судбину
Економска будућност Србије зависи од тога како ће се ове, и у неколико наредних година,
решавати огромни проблеми у јавном сектору, јер ту лежи или спас или пропаст наше
економије. Ово је општа оцена стручне јавности
и не треба имати илузија да ће се без озбиљнијих резова моћи изаћи на крај с чињеницама
да се за испалту пензија из буyета издваја две милијарде евра, да ће нам толики бити и мањак
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у државној каси, да у јавном сектору ради око 750.000 људи те да је јавни дуга скоро 70 одсто
бруто домаћег производа...
Док политичари планирају, а синдикати тврде да мере штедње не доносе ништа добро те да
ће смањење субвенција погасити фирме, струка се ипак бави озбиљним анализама.Колико је
мали маневарски простор реформаторима показује и врзино коло с вишком радника.
Вишак запослених државној управи се креће око 50.000 људи, изјавио је професор
Економског факултета Милојко Арсић додајући да држава не би смела да отпусти више од 10
одсто радника, јер би то утицало и на квалитет услуге.Да ће јавни сектор бити кључ
најављених реформи Владе Србије тврде и у првој овогодишњој анализи аналитичари Ерсте
банке.
По тој анализи, споразум из предострожности Србије с ММФ-ом би требало би да донесе
кредибилитет и техничку подршку пакету Владе за фискалну консолидацију чији је циљ
смањење буyетског дефицита са скоро осам одсто бруто домаћег производа на 4,6 БДП-а 2016.
године.Као политички најкритичнији део програма оцењен је план реструктурирања државних
предузећа, уз снижавање субвенција, смањење вишка запослених и приватизацију, а
покретање тог процеса ће бити прави тест за политику.
„С обзиром на погоршање економске перспективе, крхко тржиште рада и слабе социјалне
услове, сматрамо да на том путу свакако постоје ризици по реализацију програма”, наводи се
у анализи.По процени аналитичара Ерсте банке, Србија ће 2015. имати пад БДП од 0,5 одсто, а
2016. реалан раст БДП од једног процента.Да се с јавним предузећима мора „оштрије„ јасно је
и из чињенице да су само три доставила комплетан план новог корпоративног пословања управљања и контроле трошкова. То је потврдио пре неколико дана и министар привреде
Жељко Сертић.
- Само су Електромрежи Србије, Електропривреди и Пошти Србије, док су остал предузећа
доставила од 80 до 90 одсто захтеваних ствари, али им недостају организационе промененавео је Сертић.Министар је рекао да је то вероватно последица, што су захтеви касно
послати, па нису сва предузећа стигла да направе план организационих промена, али да ће то
сигурно учинити до краја првог квартала. Он је подсетио да је циљ да за ти године не буде
више ни једног губиташа међу јавним предузећима, тако да она морају да пронађу праве
планове свог пословања, по угледу на стране компаније које раде у нашој земљи, а yава је на
себе преузела обавезу да обезбеди социјалне програме, како би им помогла.
Јавна преузећа не могу више да решавају социјалне проблеме, њихове услуге морају да буду
тржишни елеменат, не баш са ценом као у ЕУ, јер су и плате наших грађана мање, предочио је
министар.У економском смислу 2014. година је за Србију била веома тешка, али и 2015.
година биће година искушења, изјавио је економски саветник министра без портфеља за
европске интеграције Владимир Круљ и изразио очекивање да ће почети да се осећају и први
позитивни ефекти економских реформи.
- У сваком случају, српска економска прича у 2015. години биће динамична, али тешка,.
Реформе ће бити тешке, али мислим да је и грађанима јасно да су оне неопходне и да само са
коренитим реформама Србија може да изађе из кризе, закључио је Круљ.
Д. Урошевић
Пад стопе незапослености
Аналитичари Ерсте банке прогнозирали су да ће да ће се стопа незапослености у Србији
опасти са 19,2 одсто у 2014. на 18,7 процената у овој години, а на 18,3 одсто 2016. Такође,
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прогнозирали су да ће инфлација у Србији 2015. године бити 3,3 одсто, а 2016. пет одсто.
До повратка инфлација у планиране оквире доћи ће под утицајем престанка деловања ефеката
ниских цена хране, ниске базе у 2014. години и слабијег курса динара који ће утицати на цене
увозних производа, навели су аналитичари.
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