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Продата Обућа "Београд": И директори међу купцима
Аутор:С. Б.
Капитал индустрије за 176.100 евра припало престоничком предузећу "Уно". Многи од
сувласника фирме "Уно" били су у управљачкој структури фирме
ИНДУСТРИЈУ обуће "Београд" купила је Београдска обућа "Уно". За 70 одсто капитала, нови
власник понудио је 176.100 евра - 60 евра више од минималне цене. Процедура налаже да
купац сада Комисији за заштиту конкуренције поднесе пријаву концентрације. Министарство
привреде 27. јуна је потписало уговор са београдским произвођачем обуће "Уно".
Обућа је продата на другом јавном позиву, који је био расписан још у децембру прошле године.
Пошто је први пропао, почетна цена је преполовљена. Претходни пут, купац је морао да понуди
најмање 264.060 евра. Новог газду у овом предузећу дочекује пет запослених. Купац је, према
ономе што се види из проспекта предузећа, са фирмом преузео два погона "Кумодраж" и
"Коцељева" и 13 продајних објеката.
Београдска обућа "Уно", основана је 2010. године. Послује на адреси некадашњег погона Обуће
"Београд" у Земуну, који је 2010. за 7,4 милиона евра купила фирма "Инвеј". Многи од
сувласника фирме "Уно" били су у управљачкој структури Обуће "Београд". Слађана
Јаковљевић, која је сувласник пет одсто, у АПР је уписана као једна од директора Обуће
"Београд", а у личној карти фирме се наводи као члан одбора директора. Баш као и Гојко
Милишић који је сувласник пет одсто "Уно". Милан Милић, члан ИО Обуће "Београд" је
сувласник десет одсто "Уна". Крајем прошле године из Агенције за привредне регистре из
списка чланова душтва "Уно" избрисан је Драгиша Анисијевић, који је у личној карти Обуће
"Београд" уписан као генерални директор и председник одбора директора.
- Купац се обавезује да у периоду од две године, без сагласности Министарства, неће отуђити
или заложити сталну имовину вреднију од десет одсто укупне вредности - стоји у уговору. Неће донети одлуку о ликвидацији субјекта приватизације. У року од две године купац ће из
сопствених средстава инвестирати износ од 250.000 евра најкасније у року од годину дана и
још 250.000 евра најкасније у року од две године. У истом периоду неће смањивати број
запослених који су у радном односу на неодређено. У истом року је у обавези да редовно
исплаћује зараде.
ПРОДАТА 42 ПРЕДУЗЕЋА
ТОКОМ ове и прошле године Министарство привреде, а лане Агенција за приватизацију,
огласили су 186 јавних позива продавајући имовину или капитал чак 104 предузећа. Продата су
укупно 42. Ове године је било свега неколико јавних позива, а међу успешним продајама у
2016. се књижи продаја имовине "Железаре Смедерево".
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Просветарима повишица до Нове године
Аутор:И. МИЋЕВИЋ
Мандатар за састав нове владе Александар Вучић обећао боље зараде у образовању. Синдикати
поручују: Уместо обећања - повећање. Плате смањене за десет, па повећане за четири одсто
ЗАПОСЛЕНИМА у просвети до краја године биће повећана примања - обећао је данас
мандатар за састав нове Владе Србије Александар Вучић, на постављању камена темељца за
изградњу фискултурне сале у ОШ "Грабовац" у Обреновцу. Он је оценио да се улагањем у
школе, улаже у будућност.
- Знам да би запослени у просвети волели већа примања. И имаће их до краја године - поручио
је Вучић.
Вест о већим платама наставнике је обрадовала, али су представници просветних синдиката
ипак скептични. Кажу, истина је да се у изјавама просвета ставља на прво место, али би волели
да виде да се обећања и остваре.
- Плате у просвети, које су ионако биле најмање за високообразоване у јавном сектору, смањене
су за десет одсто новембра 2014. После годину дана повећане су за четири одсто. Још једно
повећање значило би бар приближавање некадашњем износу од просечне 44.000, док је
републички просек био 48.000 динара - каже за "Новости" Јасна Јанковић, председница Уније
синдиката просветних радника.
Њен колега Александар Ничић из Синдиката образовања Србије каже да просвети нису
исплаћене ни новогодишње награде, које су биле један од услова изласка из петомесечног
штрајка. Други услов, једнократна помоћ од 7.000 динара, испуњен је. Он подсећа да су
просветари закинути и због погрешног обрачуна зарада у време годишњих одмора и то са
5.000 динара у просеку. Ничић је скептичан и када је реч о најави повећања плата.
САЛА ДО ОКТОБРА Камен темељац сале у ОШ "Грабовац" положили су градоначелник
Београда Синиша Мали и председник Општине Обреновац Мирослав Чучковић. Изградњу
финансира Град Београд, а рок за завршетак је 4. октобар. Мандатар Вучић ђацима је, током
данашње свечаности, поручио да се још неко време играју, а потом приону на рад, а од
наставника је затражио да науче децу да мисле не шта ће бити у животу, већ какви ће бити,
какав однос према животу треба да имају, да буду добри, вредни и поштени.
- Министарство просвете стидљиво је поручило да ће новац одузет просветарима због
погрешног обрачуна за годишње одморе бити враћен, али не постоји ниједан документ којим
су то гарантовали - упозорава Ничић.
- Само у нашем синдикату око 3.000 људи је тужило државу због тога, а исто су урадили и
многи други.
Осим тога какве ће им плате бити у новој школској години, наставнике брине и да ли ће имати
пуну норму, јер је у неким средњим школама смањен број одељења.
- Не знамо када ће нова влада бити формирана и када ће нови министар просвете почети да се
бави технолошким вишковима. Цео посао морао да буде завршен пре септембра, да се зна ко
има норму и како ће слободни часови да буду прерасподељени - упозорава Јасна Јанковић и
додаје да је прошле године, рационалном расподелом, 5.000 технолошких вишкова добило
норму, без нових запошљавања.
Она каже да је важно паметно укрупњавати наставничке норме, а не запошљавати нове људе,
да би држали два, три или пет часова недељно.
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Почео поступак приватизације ИНПРА
Пише: З. Радовановић

Почетна цена 90 милиона динара, обавеза будућег власника је да задржи 160
радника
Након вишемесечног ишчекивања и тешке борбе, пре свега синдиката, али и пословодства
Заставе ИНПРА са надлежнима, Министарство привреде напокон је одобрило продају дела
имовине фабрике
За куповину ове крагујевачке фабрике за производњу прикључних возила (аутомобилских
приколица), одавно је већ заинтересован њен дугогодишњи пословни партнер, француска
компанија Тригано.
Јавни позив за прикупљање понуда заинтересованих компанија и инвеститора расписан је јуче
и трајаће до средине јула, а почетна продајна цена имовине Заставе ИНПРО намењене за
производњу аутомобилских приколица износи 90 милиона динара. Будући власник те
крагујевачке фабрике има обавезу да преузме њених 160 радника, а мораће и даље, до
обезбеђења сталног пословног простора, да Застави оружју плаћа закуп за погон "Сиви дом", у
којем је ИНПРО "подстанар" од почетка 2010, односно од момента кад је Фијат преузео
комплетну имовину некадашње Заставине фабрике аутомобила.
Уколико приватизација Заставе ИНПРО, која и даље послује у саставу Групе Застава возила,
буде окончана у складу са очекивањима запослених, производња прикључних возила у
Крагујевцу ће од 1. септембра ове године бити организована у фирми Тригано приколице, коју
је француска компанија већ основала у Србији. Остали делови Заставе ИНПРА (производња
металне галантерије, конфекција И штампарија) требало би, надају се у фабричком синдикату,
да наставе пословање под истим именом и у својству заштитне радионице, пошто већину
запослених у ИНПРУ чине особе са инвалидитетом.
Непознаница је, међутим, шта ће бити са осталим производно-пословним целинама Групе
Застава возила, пре свега са Заставом камиони која је остала без радника, а добрим делом и без
покретне имовине, која је отишла "на добош", углавном зарад намирења неисплаћених зарада.
Група Застава возила, која је била у групи 17 предузећа од стратешког значаја за српску
привреду, а којој је заштита од потраживања поверилаца укинута још почетком године, и у
чијим кључним фабрикама (Камиони и Специјални аутомобили у Сомбору), осим ИНПРА,
нема више ни стално запослених, ни некадашње производње, још увек је у недефинисаном
статусу. Иако најављиван за крај маја, стечајни поступак у Групи Застава и њеним производнопословним целинама одложен је до даљег.
У Застави камионима и даље верују да би држава могла да реализује најаву о формирању
конзорцијума за производњу војних возила, који би, подсетимо, поред дела крагујевачке
фабрике, чинили још прибојски ФАП и крушевачки "14. октобар". Одлуку о формирању тог
конзорцијума наводно требе да донесе нова српска влада.
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Веће плате просветарима
Пише: ФоНет

Председник Владе Србије Александар Вучић најавио је данас да ће просветни радници до краја
године имати већа примања, напомињући да му се у Грабовцу нико није жалио на мале плате,
"иако би могли да траже веће".
Вучић је присуствовао полагању камена темељца за изградњу фискултурне сале у Основној
школи "Грабовац", преноси ТВ Маг.
Изградња сале финансирана је из буџета Града Београда, а рок за завршетак радова је 4.
октобар.
Камен темељац су положили градоначелник Синиша Мали и председник општине Обреновац
Мирослав Чучковић.
Кад видите осмех код директорке и наставног особља, људи који који су срећни јер ће њихов
објекат да изгледа другачије, онда је то прави успех, рекао је Вучић.
Министарство омладине и спорта поклонило је ученицима десетак лопти за кошарку, фудбал и
одбојку.

Отварање поглавља отвара и нова радна места
Аутор:Љ. Малешевић

– За долазак инвеститора у Србију пресудна је предвидивост правца у којем се земља креће да
би компаније могло дугорочно остати на овој територији, а тога нема без отварања поглавља 23
и 24 – оценио је председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж.
Он тврди да су отварање поглавља и долазак нових инвеститора, али и останак старих, у
директној вези пошто партнери који би хтели да уложе новац у компаније у Србији морају да
знају који су дугорочни планови земље.
Додаје да то чланови Привредне коморе Србије најбоље виде на терену и у контактима с
инвеститорима. Постоји интересовање, компаније долазе и траже локалне партнере, али без
политичке стабилности нема развоја привреде.
Челник Привредне коморе Србије наглашава и да земље Западног Балкана не смеју
пропустити још један воз и да се морају окренути сарадњи и чвршћем повезивању економија да
би повећале удео извоза у укупном светском извозу. Управо о томе је, како каже Чадеж, било
речи на Бизнис-форуму Самита о Западном Балкану одржаном пре неколико дана у Паризу.
Као пример добре сарадње фирми Западног Балкана истакнут је „Комтрејд”, који, после
преузимања предузећа у Словенији, из те земље извози софтверска решења вредна пола
милијарде евра, а „Горење” из седам компанија из Србије на тржишта широм света годишње
извезе уређаје за 188 милиона евра.
Иначе, Коморски инвестициони форум, у којем је више од 350.000 компанија региона, основан
је прошле године у Бечу, али и он зависи од европске политике. Чадеж истиче да је важно да
политика ЕУ остане проактивна, да се цео регион што је могуће брже интегрише у породицу
европских народа јер ће то региону донети преко потребну стабилност, без које нема
економског напретка.
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– Компаније међусобно комуницирају о томе шта можемо заједно радити на трећим
тржиштима, који су проблеми и шта можемо поручити нашим владама да бисмо имали боље
услове за пословање. Разговарамо и с француским компанијама да би дошло до новог
партнерства. За инвеститоре из Немачке и Француске важно је да виде да ЕУ стоји иза европске
перспективе држава Западног Балкана јер је то онда јасна порука и за њих да могу да
инвестирају. Зато је важно и да земље Западног Балкана што више раде заједно и заједно
наступају на великим тржиштима јер смо сувише мали да бисмо наступали појединачно.
Привредне коморе идентификоване проблеме представљају владама да би се нашло решење за
њих. Дакле, радимо на повезивању привреда – закључио је Чадеж.
Чешка као узор
- Извоз сваке земље региона појединачно веома је мали и морамо да послујемо заједно, да се
удружујемо, правимо конзорцијуме, освајамо трећа тржишта и повећамо извоз. Иако земље
бивше Југославије имају слично учешће у светској популацији као земље централне и источне
Европе, остварују вишеструко мањи извоз. Тако је учешће извоза Мађарске у светском извозу
7,5 пута веће него учешће Србије, а Чешке чак 12 пута – објаснио је Чадеж.

Мали бизнис лек против незапослености
Аутор:З. Делић

– Правим сапуне у фирми за проиводњу природне козметике од 2009. године – казала је Ана
Кон, која је у Градској кући добила сертификат заједно с више од 20 полазника после завршене
обуке за предузетнике у пројекту „Европске интеграције и јачање конкуретности сектора
микро, малих и средњих предузећа и предузетника – Припреми се за европско тржиште”. –
Пошто сам више година у послу, неке ствари сам знала, а сада сам знање проширила.
Европски покрет Нови Сад и Регионална развојна агенција „Бачка” су, у сарадњи с Фондацијом
„Конрад Аденауер”, од априла до јуна организовали обуку из шест области ради помоћи
потенцијалним предузетницима из микро, малих и средњих предузећа.
– Били смо у прилици да бирамо да ли ћемо знање из неке области да проширимо или да
учимо оно у чему нам знање недостаје – казала је студенкиња економије Милица Гаковић, која
ће знање из економских наука да примени на органску пољопривредну производњу. –
Разговарала сам с родитељима о томе да се, пошто имамо земље, опробамо у производњи
органске хране или лековитог биља. Можда бих на органски начин гајила менту – казала је
Милица.
Будући предузетници су имали прилику да уче о електронском пословању, како се воде
пословне књиге, прави бизнис-план, упознавали се с тржиштем ЕУ, САД и Русије, учили шта је
маркетинг... У протекле две године Фондација „Конрад Аденауер” реализовала је три циклуса
обуке заједно с „Бачком” и Европским покретом.
Јована Миљојковић, која је завршила Факултет за заштиту животне средине, размишља о
угоститељству. Како каже, недавно је отворила ресторан, па јој је обука добродошла да стекне
знање из економије, маркетинга, књиговодства.
– Висока стопа незапослености и ограничени економски раст допринели су томе да креатори
економске политике дају већи значај предузетништву – казао је градоначеленик Новог Сада
Милош Вучевић, који је будућим предузетницима честитао на добијању сертификата и
пожелео да успешно воде свој бизнис. – Град Нови Сад, посредством Градске управе за
привреду, издваја значајан новац ради подршке предузетницима, студентима за стручну
праксу, приправницима... Предузетништво и мале фирме имају посебно место јер се брже од
великих корпорација прилагођавају великим променама на тржишту.
Он је додао да ће локална самоуправа и надаље да охрабрује предузетнички дух сваког
појединца.
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Десет пројеката у свакој општини
– Раст животног стандарда и економски развој су приоритети Покрајинског секретаријата за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу – истакао је Огњен
Бијелић, рекавши да ће секретаријат на чијем је челу и Град Нови Сад у наредном периоду
бити партнери на пројектима локалног и регионалног развоја. – Урадићемо ревизију
досадашњих пројеката по војвођанским општинама, утврдити приоритете и одредити
критеријуме у свих 45 општина и градова. Свака општина треба да има по десет пројеката ради
равномерног развоја подручја, да би АП Војводина била спремна за европско тржиште.

У новој хали за почетак 55 радних места
Аутор:М. Митровић

КИКИНДА: Предвиђеном динамиком одвија се изградња погона француске компаније
„Мекафор“ у индустријској зони Кикинде, у шта се обиласком градилишта уверио
градоначелник Павле Марков. Градоначелник Кикинде оцењује да ће инвестиција француске
компаније „Мекафор” вредна преко три милиона евра, такође и отварање погона италијанске
компаније „Зопас”, допринети поправљању економских прилика у овој средини. Он је најавио
да се преговара са још две велике компаније које су исказале заинтересованост за улагања у
Кикинди.
У индустријској зони Кикинде француска компанија „Мекафор” је подигла халу од 4.800
квадратних метара, само два месеца од постављања камена темељца и према очекивањима
фабрика ће бити завршена у року и почети са радом највероватније у октобру ове године.
Француска компанија се бави производњом делова за аутоиндустрију.
У погону „Макафора”, како је изјавио Марков, најпре ће бити упослено 55 радника, али су
очекивања да ће се тај број повећавати., јер је то најављивано и приликом ранијих боравака
представника „Мекафора” у Кикинди. Француска компанија је за куповину земљишта у
индустријској зони платила више од 30 милиона динара
- Индустријска зона коју смо изградили, сада почиње функционално да се попуњава, тако да
ћемо се после завршетка пројеката са „Мекафором” и „Зопасом” сконцентрисати на нове
инвеститоре. Долазак „Мекафора” и „Зопаса” није потпомогнут државним субвенцијама. Ми
смо ишли логиком да би велике компаније овом граду могле нешто да допринесу, па смо
постигли договор да „Мекафор” купи земљиште, а опремање индустријске зоне је покривено од
продаје земљишта. Сматрам да је то један посебан квалитет, уважавајући чињеницу да се у
Војводини и у Србији земљиште инвеститорима даје такорећи бесплатно – указује Марков.
Што се тиче броја запослених који ће бити ангажовани у првој години, Марков наглашава да је
за ову средину важно свако радно место.
- Нећемо да лицитирамо да ли ће бити 50 или 55, колико је договорено, али и да је једно радно
место, прилазимо са истим ентузијазмом. За Кикинду је најбитније да се погони отварају и да
овде има протока капитала. Наравно, да би сви волеле да то буде што више, да буде већи обрт,
али с друге стране ако узмемо у обзир чињеницу да се годинама у овом граду отпуштају
радници, да се то мери хиљадама отпуштених радника, за нас је свако ново запослење
драгоцено – наглашава Марков.
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Транспарентност: Железара Смедерево доказ штетности уговора
Извор:Бета

Транспарентност Србија је оценила да је Железара Смедерево пример колико су за државу и
грађане Србије штетни тајни пословни уговори.
"Расправе око пословања смедеревске железаре у време док је она била у државном
власништву, а под управом фирме Петера Камараша, најновији је доказ о штетности тајних
уговора и последица непоштовања Закона о слободном приступу информацијама", наводи се у
саопштењу ТС.
Та организација је подсетила да је пре више од годину дана, када је потписан "спасилачки"
уговор са фирмом ХПК инжењеринг о управљању Железаром, тражила да се тај документ
објави, али да је он ускраћен чак и поверенику за информације од јавног значаја.
"Насупрот тајности овог уговора, коју је Министарство привреде чувало и по цену плаћања
новчаних казни, уговор о продаји Железаре кинеском Хестилу, из априла 2016. године, одмах
је објављен. Међутим, јавност није добила никада званичне информације о успешности
пословања претходних управљача, о чему је крајем јуна почело да се појављује обиље
противречних информација, од стране Железаре, Министарства и Камараша, у којима се они
међусобно оптужују за лоше пословне потезе или резултате", истакла је ТС.
Оцењено је да све то "делује недопустиво збуњујуће за грађане, који су до јуче од истих актера
добијали само информације о позитивним резултатима рада фирме која је управљала овим
предузећем у државном власништву".
По мишљењу ТС, у случају да је фирма која је управљала Железаром прекршила уговор, део
одговорности за то свакако припада и Министарству привреде, које је, како је наведено "без
ваљаног правног основа све време инсистирало на тајности овог аранжмана, омогућавајући на
тај начин да евентуално штетно поступање остане неопажено".

Грађани дижу кредите да би ишли на летовање
Извор: Блиц

Како би отишли на летовање, грађани су у јуну подигли 60 милиона евра кредита више него у
мају, тврде банка, пише Блиц.
Да је становницима Србије квалитетан годишњи одмор приоритет, показују најновији подаци
Удружења банака, према којима су позајмице грађана у јуну увећане за 1,3 одсто, односно
достигле су 751 милијарду динара. То значи да су банке за само месец дана одобриле 61 милион
евра кредита више него уобичајено, а како кажу у једној банци, грађани су углавном узимали
кеш.
"У јуну банке појачано одобравају кеш и потрошачке кредите. Оваквим позајмицама грађани
најчешће плаћају летовање или добијеним новцем допуњавају буџет како би отишли на одмор.
Сличан тренд имамо и у марту, када се грађани појачано задужују због реновирања станова,
затим у септембру, када им расту трошкови за школовање деце и у децембру пред празнике",
речено је за Блиц.
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Грађани у Србији летовање и даље најчешће плаћају на рате. Мали број банака у понуди има
туристичке кредите чија је једина намена плаћање туристичких аранжмана, али у већини
банака је могуће добити класичан потрошачки кеш кредит.
"Нису ретке банке у којима је кеш позајмицу могуће добити и по цени од седам процената.
Рокови отплате су од шест до 60 месеци. Код неких банака потребно је положити депозит или
учешће од 30 одсто. Максималан износ кредита је 10.000 евра, а као средства обезбеђења банке
најчешће траже менице. Поједине банке траже и осигурање корисника кредита за случај смрти,
болести и инвалидитета", кажу у једној банци.
Последњих година конкуренција међу туристичким агенцијама је порасла, због чега скоро све
одобравају плаћање на рате, чековима грађана, кредитним и платним картицама. Код плаћања
на рате, агенције најчешће траже аконтацију од 30 одсто, а цео аранжман је углавном потребно
уплатити најкасније 20 дана пред полазак на летовање.
Ипак, грађани се и даље најчешће служе чековима, јер је то и најповољнија могућност, с
обзиром на то да не постоји камата. На овај начин летовање у септембру је могуће почети
отплаћивати и шест месеци раније. Поједине агенције дозвољавају и отплату рата након
летовања, с тим што је тада потребно депоновати чекове најчешће две недеље пре почетка
летовања.

СУНОВРАТ ГИГАНТА Индустрија обуће Београд продата за 176.100
евра
Аутор:Б. Анђелић

Индустрија обуће "Београд", некада највећа фабрика у Европи која је запошљавала више од
3.000 радника, продата је јуче као фирма са свега пет запослених и то за 176.100 евра.
Бившег гиганта купио је београдски произвођач обуће "Уно" за вредност од отприлике 1.700
ципела које у просеку коштају око 100 евра.
У Министарству привреде с друге стране кажу да је у случају ИО "Београд" продаван капитал, а
не имовина, што значи да је купац преузео и обавезе предузећа.
Почетна цена износила је 176.040,45 евра, док се купац обавезао да плати 176.100 евра у
готовом.
И купопродајна цена и број преосталих радника, права су слика размере пропадања српске
индустрије. Суноврат ИО "Београд" почео је деведесетих година и наставио се незаустављиво
наредне две деценије. Као предузеће у реструктурирању, Агенција за приватизацију је од 2010.
покушавала да га прода неколико пута, али су све аукције биле неуспешне. На последњем
јавном позиву 70 одсто удела овог некадашњег гиганта понуђен је за 264.060 евра. Пошто није
било заинтересованих купаца, Министарство привреде је у наредном позиву како то закон
предвиђа, цену спустило за 30 одсто. За београдску фирму "Уно" то је био прихватљив износ.
Према купопродајном уговору, купац има обавезу да у наредне две године у Индустрију обуће
"Београд" уложи 500.000 евра.
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ЕПС ЈЕ НАЈВЕЋА ПРЕТЊА ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА Политика
уплела прсте у проблеме енергетског гиганта
Извор:Блиц

Уместо да буде мотор развоја, Електропривреда Србије је због разноразних партијских
комбинаторика и играња нестручних директора са високим напоном постао највећа опасност
по српске финансије.
Тако бар тврде представници Светске банке, али и Фискални савет Србије па и сам премијер
Александар Вучић. Да разлога за бригу има потврђује и то што је реч о убедљиво највећем
предузеће у Србији. Његов капитал се процењује на десетак милијарди евра, има око 35.000
запослених, годишњи приход од близу две милијарде евра, али и дугове који су премашили
милијарду.
Другим речима, он је много већи него Железара, Бор и Србијагас заједно и зато није чудо што
Фискални савет, али и Тони Верхеијен, први човек Светске банке у Србији, кажу да, ако би
ствари у ЕПС-у кренуле по злу, то би највероватније разорило јавне финансије Србије.
Ствари још нису кренуле по злу, али, уколико се нешто не предузме, могле би, каже председник
Фискалног савета Павле Петровић.
- Реч је о пет великих проблема. То су превише запослених, велике плате, ненаплатива
потраживања, губици на мрежи и крађе и ниска цена. План је да се ове године смањи број
запослених за 1.000, али чак је и то проблем, јер није потписан колективни уговор - каже
Петровић.
Додуше, Петровић не каже да је у сваки од ових проблема уплетена политика јер се
запошљавало на партијску препоруку, па је тренутни вишак од 5.000 до 10.000 људи.
Због политике не може да се уради нова систематизација и нови колективни уговор јер могу да
се изгубе гласачи.
Енергетска аналитичара Јелица Путниковић не спори да проблеми у ЕПС постоје, али тврди да
мора да их решава Влада.
“Моје питање после критика челних људи Светске банке јесте за кога они лобирају да се прода
ЕПС? Нова влада мора да реши хоће ли слепо слушати савете из светских финансијских
институција или ће сама од ЕПС-а да направити успешну профитабилну компанију”, каже
Јелица Путниковић за “Блиц”.
За Верхеијена плате су високе и морају да се смање будући да, како сматра, запослени у ЕПС не
раде добро свој посао јер имају велика ненаплаћена потраживања. Процене су да су годишњем
нивоу ЕПС због тога губи око 200 милиона евра.
Он, међутим, није узео у обзир чињеницу да струју највише не плаћају предузећа у власништву
државе и то по њеном налогу. У такве спадају Железара Смедерево, РТБ Бор, Петрохемија и
многи други.
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Премијер више верује Светској банци него ЕПС-у
Извор:Танјуг , Бета

Више верујем Светској банци, него ЕПС-у, изјавио је данас мандатар за састав нове Владе
Србије Александар Вучић поводом критика из Светске банке на рачун ЕПС-а у погледу
реформи.
- Не мислим да је Светска банка говорила да ЕПС лоше послује или да ништа није урађено, али
оно што морамо да урадимо у неколико области то је да кажемо како хоћемо да ЕПС изгледа за
пет или десет година, како хоћемо школство за пет или десет година - рекао је Вучић
новинарима у Обреновцу.
Навео је да је јуче по повратку из Париза на некој телевизији гледао прилог у којем се
грађанима шаљу поруке да се не пријављују за брање малина, јер ће због врућина падати у
несвест и повраћати, те да - ако ми такву Србију хоћемо - он неће да учествује "у том послу".
- То није Србија за коју се борим, која ће да плаче и кука зато што треба да ради, желим да
имамо Србију и зато сам и овој деци говорио о послу. Ако је суштина да нећемо ништа да
променимо, већ да прође још један дан како би задржали прибвилегије, у томе нећу да
учествујем, и у просвети, образовању, и у енергетици, али и у политици привредног раста ракао је мандатар.
Навео је да је у свим тим областима потребно да поставимо петогодишњи и десетогодишњи
циљ, а онда и степенике путем којих ћемо доћи до тог циља.
- Тако и у ЕПС-у. Не можемо све да урадимо за пет месеци, не можете да се изборите са оним
што је стварано 40-50 година, ту није све лоше, имате и доста дробрих ствари, али можемо да
видимо шта је ту шта можемо да мењамо и сваке године ћемо да мењамо и ја сам ту сам
најчешће сагласан са СБ - рекао је Вучић.
Вучић је додао и да у септембру или октобру у Београд треба да дође председник Светске банке
Џим Јонг Кин.
О сукобу о Железари: Њиховим свађама сада се баве неки други органи
Мандатар за састав нове владе Србије Александар Вучић није данас желео да коментарише
међусобне оптужбе бивше управе Железаре Смедерево и Министарства привреде о томе ко је
крив за губитке Железаре.
Он је новинарима у Обреновцу рекао да се њиховим свађама сада баве неки други органи.
- То су дечачке свађе, пошто су се сви много волели, па се онда посвађали и једне друге
оптужују. Сада ће да одговарају за те оптужбе. Немам никакав проблем са тим - рекао је он.
Вучић је истакао да је за њега важно да је Железара сада у кинеским рукама и да је свим
радницима понуђен уговор о раду, да Србија има значајан раст због тога и да је од пропале
приче постала једна од најуспешнијих и замајац развоја Србије.
Већину ствари предвиђених уговором Петер Камараш, донедавни први човек Железаре
Смедерево, није испунио, тврди извор „Блица“, наводећи да ће читаво пословање у периоду
његовог руковођења бити преиспитано.
- Не мислим ништа добро ни о једном од тих писама. Не мислим да су сви писали истину. То је
посао за неке друге - рекао је он.
Руководство Железаре Смедерево је 25. јуна раскинуло уговор о вођењу те компаније са
фирмом Петера Камараша ХПК инжењеринг са образложењем да нису испуњене обавезе из
уговора потписаног 21. марта прошле године.
Камараш је у писму медијима навео да није било основа за раскид уговора о менаџменту у
Железари и да није ни имао одрешене руке, већ да су послови Железаре били строго
контролисани, а све информације достављане министру привреде Жељку Сертићу.
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Министарство привреде је оценило да Камараш покушава да пред пословним круговима,
домаћом и медјународном јавношћу, са себе скине одговорност за раскид уговора са том
компанијом о управљању Железаром Смедерево и његове назвао злонамерним и
тенденциозним.
Кински Хестил је 1. јула преузео Железару Смедерево чију имовину је купио за 46 милиона
евра.
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