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За 11 стратешких предузећа крај маја све ближи
Аутор: Ј. Рабреновић

У Министарству привреде кажу да нових рокова, који омогућавају заштиту од поверилаца, неће
бити, док економисти у то сумњају
Време цури за 11 стратешких предузећа за која још увек, до 28. маја, постоји заштита од
поверилаца. Шта ће бити с њима после тог датума? У Министарству привреде уверавају да неће
бити никаквог продужења рока, односно да им се неће одобрити ново време у којем ће тражити
себи стратешког партнера, већ ће бити препуштени пословању на тржишту. Подразумева се то
да ће повериоци моћи да наплате своја потраживања према њима. Другим речима, договор с
Међународним монетарним фондом у том делу биће поштован.
Међутим, за нека од тих стратешких предузећа стижу различите информације попут оних да се
за РТБ „Бор” или „ПКБ корпорацију” тражи професионални менаџмент какав је годину дана
постојао у „Железари Смедерево”, све док се не стекну повољнији услови да се нађе стратешки
партнер. Али, у каквом ће статусу до тада бити та предузећа? Пре десетак дана министар
привреде Жељко Сертић најавио је да ће за РТБ „Бор” бити направљена нова менаџмент опција
која ће, заједно са ММФ-ом, да креира излазак из кризе тог металског комбината.
У Министарству привреде наводе да се за РТБ „Бор” и „Ресавицу” праве посебни пакети
одрживог рада и финансијске консолидације. ФАМ и „Икарбус” су израдили унапред
припремљене планове реорганизације. За ПКБ Министарство привреде координира са Градом
Београдом у циљу дефинисања будућег концепта регулисања дугова. За „Јумко” је у току
израда програма дефинисања производне имовине. ФАМ и „Политика” предузимају
активности на изради УППР. За „Галенику” је објављен јавни позив за стратешко партнерство.
А шта кажу стручњаци? Љубодраг Савић, професор на београдском Економском факултету
каже да га радује то што се ПКБ неће поново продавати, јер је лично против приватизације
комбината. Потраживања државе ће се конвертовати у капитал предузећа, док ће део имовине,
како он каже, бити продат за намирење повеликих дугова од 70 милиона евра.
– Колико из медија видим размишља се да се, као у случају железаре, направи професионални
менаџмент. Али у ком статусу ће бити то предузеће на чијем ће челу бити такав професионални
менаџмент? Да ли је то унапред припремљени план реорганизације? Без обзира на то, ПКБ не
може да опстане само на ратарској и сточарској производњи. Комбинату су потребни
прерађивачки капацитети попут млекаре или за прераду поврћа. Стратешка грешка је било
што су „Имлек”, „Фриком” и „Имес” засебно приватизовани. Пропуштена је још једна шанса, а
то је да се за ПКБ купи посрнула Шабачка млекара. Међутим, и она је у међувремену продата
из стечаја. У сваком случају, ПКБ-у требају инвестиције – каже Савић.
Наш саговорник подсећа да у случају ТРБ „Бор” постоји проблем што садашња ниска цена
бакра не омогућава ни рентабилно текуће пословање, а камоли враћање дугова комбината.
Додатно, постоји и социјални проблем, јер од рада РТБ „Бор” зависи цела источна Србија.
Савић додаје да сличан, ако не и већи, социјални проблем постоји и са прибојским ФАП-ом.
„Прибој је као град направљен за ФАП.”
Према Савићевом мишљењу проблематично је шта ће бити са три фабрике хемијског
комплекса – панчевачком „Азотаром” и „Петрохемијом” и „Металско-сирћетним комбинатом”
у Кикинди. Све ове фабрике не могу да опстану без стратешког партнера, а Руси су једини били
заинтересовани. Преговори нису дали резултате.
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Због свега овог Савић каже да се може догодити да нова влада одобри додатне рокове, али не за
сва предузећа, већа само за нека.
Што се тиче „Галенике” расписан је јавни позив за избор стратешког партнера некада највећег
произвођача лекова. Нуди се 25 одсто власништва за седам милиона евра. Међутим, и историја
„Галеникиних” приватизација није баш позитивна тако да је питање приватизације ове
фабрике још отворено.

Да ли ће истраживачи у институтима остати без плата
Аутор:Сандра Гуцијан

Министарство просвете расписало нови конкурс којим су уведени оштри услови за одобравање
пројеката – од којих научницима директно зависи зарада. – Буџет за науку исти као пре шест
година, али се број истраживача повећао за више од шездесет одсто
Министарство просвете је објавило Конкурс за научноистраживачке пројекте за циклус 2016–
2019. и за 2020. годину. Услови за одобравање пројеката су пооштрени и надлежни најављују
да „пролазност” више неће бити стопроцентна, као у претходним деценијама. Како је
образложио министар Вербић, циљ је да истраживачи предлажу квалитетније пројекте.
Таквом начелном ставу се не може приговорити, али су нова законска решења изазвала велики
револт дела академске заједнице. Истраживачи у институтима ће први пут доћи у позицију да
страхују да њихови пројекти неће бити прихваћени, што ће значити и могућност да остану без
плате.
Синдикат науке замера што министарство није обзнанило шта ће се догодити са
истраживачима чији пројекти не буду прихваћени. Проблем је и што је буџет за науку остао
исти, око 11 милијарди евра, а очекује се да ће број истраживача порасти са 11.000 на чак
18.000.
Запослене у институтима посебно „боли” чињеница што су њиховим колегама на факултетима
пројекти додатни извор прихода уз редовну наставничку плату, а научницима са института
зарада зависи искључиво од пројеката. Како каже др Ђурђица Јововић, председница
Синдиката науке, на све ово треба додати и да су научници закинути и за два одсто повећања
плате које су добиле све јавне службе, па и просвета.
Колико је драматична ситуација у науци, видело се на конференцији за медије Синдиката
науке, са темом „Нови конкурс за пројекте гаси науку у институтима”, на којој се, неочекивано
и за новинаре и за синдикалисте, појавио министар просвете др Срђан Вербић. Иако је у позиву
новинарима писало да је синдикат „запрепашћен садржином конкурса која вређа достојанство
великог дела научне заједнице” и да је „Министарство на своју руку, супротно свим
договорима, унело у конкурс неприхватљиве дискриминишуће услове”, појавом Вербића је
значајно „спуштена лопта”.
Одакле одједном 7.000 нових истраживача
Представници синдиката су били изненађени најновијим податком да Министарство просвете
очекује да се на конкурс пријави чак 18.000 истраживача, јер их је у претходном циклусу било
11.000. Ђурђица Јововић је рекла да претпоставља да међу овим новим истраживачима има
нових, младих доктора наука, али и оних са приватних факултета, јер све више приватних
институција испуњава услове акредитације за бављење науком.На наше питање да ли се зна
колико је истраживача на приватним факултетима, др Александра Милутиновић Николић је
одговорила да их је у претходном циклусу било 200, а да се сад очекује да их буде „више
хиљада”. Министар Вербић није одговорио конкретно на наше више пута постављено питање,
већ објаснио да ће сада први пут право конкурса имати и запослени у разним научним
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центрима и обећао да ће сваки део конкурса бити транспарентан – јавно ће бити објављено ко
је учествовао, са каквим предлогом и како је пројекат оцењен.Др Слободан Јанковић са
Института за међународну политику приметио је да транспарентност не значи да је нешто и
правично и праведно и додао да је велико питање како се бирају рецензенти и који ће бити
њихови критеријуми за одабир пројеката. Он је додао да је најмање пара у буџету предвиђено
за друштвене науке.
Вербић је објаснио да у недостатку националног савета за науку и технолошки развој (који још
није формиран), Министарство просвете директно разговара са представницима института, да
је већ одржано неколико састанака и да су многе примедбе прихваћене. Он је истакао да је
дошао да пружи подршку одређеним захтевима синдиката, јер је „држава остала дужна људима
захваљујући којима је Београдски универзитет доспео на Шангајску листу најбољих
универзитета на свету”. По његовим речима, држави је циљ да „сачува људски капацитет у
науци” и улаже у области које су приоритет за Србију. Министар је додао да је неопходно да се
што пре направи модел институционалног финансирања института који би могао да заживи
2019. године и који ће да реши многе актуелне проблеме. Међутим, до тада...
– Овим конкурсом ће бити финансирано мање пројеката него пре шест година, јер ћемо се
фокусирати на најбоље. Пролазност мора да буде мања, а услови оштрији, не може више да се
догоди да буде финансирано буквално све што се предложи. То не значи да ће поједини
истраживачи бити оштећени, наћи ћемо начина да задржимо младе који раде на институтима
– објаснио је Вербић.
Др Ђурђица Јововић са Института за медицинска истраживања нагласила је да је
Министарство прихватило само 10 одсто примедби научне заједнице и додала да је овим
конкурсом угрожено око 3.000 истраживача у око 50 института који живе искључиво од
пројеката.
– Укрстили смо податке и утврдили бројне неправилности у садашњем систему финансирања.
На пример, колега на факултету у звању редовног професора који има категорију А6
(минимални услов за добијање пројекта) има готово исту зараду као научни саветник (највише
звање у институту) у најјачој категорији А1 – истакла је Јововићева. Иначе, у првом случају
плата је 91.287 динара (зарада професора по основу наставе и пројеката), а у другом 92.406
(зарада научног саветника који реализује пројекат).
Она је демантовала информације да „синдикат хоће да сруши конкурс”, већ да само траже да се
усвоје примедбе како би истраживачи били што мање оштећени. Како се чуло, компромис је
већ направљен када су у питању млади истраживачи, али је остало да правна служба
министарства утврди шта је могуће променити када је конкурс већ објављен.
– Млади су посебно оштећена категорија, нарочито они који су докторирали на време, а сада
треба да трче исту утакмицу са нама који смо запослени више деценија. Истовремено су
заштићени они који су још на докторским студијама и који студирају много дуже него што би
требало – рекла је др Александра Милутиновић Николић са Института за хемију, технологију и
металургију.
Преговори се настављају, а конкурс је отворен до 13. маја.
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Економско оснаживање жена
Аутор: Фонет

Четрдесет осам жена из 22 општине са југоистока и југозапада Србије покренуће своја
предузећа уз подршку Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Србије који су, преко
развојног програма Европски Прогрес, обезбедили 368.000 евра за спровођење активности
које доприносе економском оснаживању жена.
Нове предузетнице које се, између осталих делатности, баве стоматологијом, производњом
одеће, накита, кројењем, прерадом и конзервисањем воћа и поврћа, добиле су опрему како би
почеле пословање.
Поред тога, оне су кроз активности Европског Прогреса овладале и знањима о маркетингу,
продаји, порезима и правним аспектима пословања.
Запошљавање жена и њихово укључивање на тржиште рада један је од приоритета Владе
Србије и зато смо ми активни партнери у активностима које финансирају Европска унија и
Влада Швајцарске преко Европског Прогреса, које имају за циљ унапређење друштвеног и
економског положаја жена и родне равноправности, истакла је министарка задужена за
европске интеграције Јадранка Јоксимовић, приликом доделе сертификата новим
предузетницама у Рашкој.
Честитајући новим предузетницама, амбасадор Швајцарске Жан Данијел Рух рекао је да више
од деценије Влада Швајцарске и Европска унија, заједно са Владом Србије, подржавају
успостављање институционалног и правног оквира за родну равноправност.
На овај начин промовишемо женско предузетништво, али и родну равноправност. Ви
представљате прави узор за друге жене а које желе да се осамостале и започну свој посао, а
Европски Прогрес је ту да вам пружи подршку, рекао је Рух.
Европски Прогрес ће будућим предузетницама пружити менторску подршку и стручну помоћ у
вођењу посла, како би се обезбедила одрживост пословања и очекује се да ће до краја 2017.
године допринети отварању најмање 80 нових радних места у општинама обухваћеним
програмом.
Када 48 жена ступа на пут да оснује свој властити посао са изгледима да отворе још нових
радних места, то одмах значи бољи живот за њихове породице, а позитивно утиче на локалну
економију и бољи животни стандард грађана и грађанки, рекао је менаџер програма Европски
Прогрес Грем Тиндал.

Протест привремено обустављен
Аутор: З. Р.

Крагујевац - Градоначелник Крагујевца Радомир Николић обећао је прекобројним радницима
овдашњих јавних предузећа Шумадија сајма, Нискоградња и Градске тржнице, који су прекјуче
ушли у зграду градске управе, да ће им отпремнине и заостале зараде бити исплаћене ускоро,
највећим делом у првој половини ове седмице. Новац за то градска управа треба да обезбеди уз
подршку надлежних министарстава.
- Радницима Нискоградње и Тржница отпремнине ће, према Николићевим речима, бити
исплаћене до средине недеље. Запосленима у Тржницама зараде из ранијег периода у
међувремену су подељене, док је исплата заосталих плата радницима Нискоградње у току.
Радници Шумадије сајма ће, међутим, морати да сачекају да се реши проблем двовлашћа у
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фирми, која и даље има двојицу генералних директора, након чега ће бити допуњена
документација везана за социјални програм, што је услов за исплату и отпремнина и заосталих
зарада. Прекобројни на Шумадију сајму своја потраживања могу да очекују након избора рекао је нашем листу Александар Бељаковић, координатор протеста бивших радника три
крагујевачка јавна предузећа, и нагласио да уколико се исплата не реализује како је обећано,
протест радника ће бити обновљен.
Подсетимо, прекобројни радници Шумадије сајма, Нискоградње и Градских тржница прошлог
четвртка су ушли у зграду крагујевачке градске управе, јер им градоначелник Николић није
одговорио кад ће да им буду исплаћене заостале зараде и отпремнине из социјалног програма,
на основу којег су, више-мање добровољно, напустили своја радна места.

Фабрика за прераду кромпира до краја године у Тителу
Извор:Танјуг

Члан председништва Српске напредне странке Милош Вучевић и председник општине Тител
Драган Божић обишли су данас градилиште фабрике за прераду кромпира компаније "Келвнис
потито", која би требало да почне са производњом крајем године.
Вучевић је рекао да се у Тителу, после дуго времена, отварају фабрике што је драстична
промена у односу на период од пре 2012. године када су у тој општини фабрике искључиво
затваране.
- Доказ лошег пројекта приватизације имамо управо на овом месту где је била хладњача која је
приватизована и која је прави пример лоше приватизације, али срећом руководство општине
на челу са председником Божићем успело је да обезбеди инвеститора и да се уместо те
хладњаче сада гради фабрика чија је вредност инвестиције између 12,5 и 13 милиона евра рекао је Вучевић.
Он је истакао да ће у тој фабрици бити запослено 30-так људи што је, како је казао,
еквивалентно томе да се у Новом Саду запосли око 1.000 људи.
Директор компаније "Келвинс потитос" Драган Ђурић рекао је да ће производња у тој фабрици
почети до краја године, а да је план да се годишње преради 30.000 тона кромпира.
Поред тога, како је рекао Ђурић, компанија планира и гајење кромпира како би обезбедила
сировину за сопствену производњу.
Председник општине Тител је истакао да та инвестиција за општину значи изузетно много и да
је то друга фабрика која ће у кратком временском року бити отворена у Тителу јер је пре
неколико дана отворена млекара у Мошорину.
- Испунили смо обећање да ћемо потпуно замрлу економију Титела пробудити и показали смо
да настављамо путем који је зацртала Влада Србије на привлачењу инвестиција и отварању
нових радних места- нагласио је Божић.
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"ХЕСТИЛ" ШИРИ БИЗНИС У СРБИЈИ Кинези хоће још три фабрике
Аутор:С. Вукађиновић/М. Ђорђевић

Кинески “Хестил” купио је Железару Смедерево за 46 милиона и планира да у њу уложи више
стотина милиона евра. „Хестил“ жели још три посрнуле фабрике у Србији.
- “Хестил” планира да још улаже у Србију и преговори са њима о приватизацији неких
металских гиганата су започели. Представници “Хестила” су у разговору са српским властима
показали велико интересовање за улагање у металски сектор. Њих не брину тренутни
проблеми у овој индустрији јер размишљају дугорочно. Зато су заинтересовани за “Прву
петолетку”, Фабрику каблова у Јагодини, крушевачки “14. октобар”, али и за друге српске
посрнуле гиганте. Поред тога, показали су интересовање и за РТБ „Бор“, где би могли да буду
стратешки партнер, као и за ФАП - каже наш извор из Владе Србије.
Уговор о продаји Железаре Кинезима потписан је јуче у Смедереву у присуству премијера
Александра Вучића, скоро целе Владе, отправника послова Кинеске амбасаде, представника
кинеске компаније и више хиљада радника. Уговор су потписали министар привреде Жељко
Сертић и председник кинеске компаније Ју Јонг.
Сертић је након потписивања књигу са текстом уговора подигао изнад главе да је виде
радници, да би је онда пољубио.
- Пољубио сам уговор јер је ово једна од најважнијих ствари за Србију. Понеле су ме емоције казао је министар.
Годишњи капацитет производње Хестила је 50 милиона тона челика, приход у 2015. износио је
43 милијарде долара.
Честитајући радницима, премијер Вучић је подсетио на четири године неизвесности, од
одласка “Ју-ес стила” 2012, када је у више наврата било говора да Железара буде затворена због
губитака.
- Није новац увек најважнији, важно је да се боримо, да не одустајемо. Борили смо се до краја и
успели, сви заједно. Ми као мала земља не бисмо могли да сачувамо Железару. Успели смо
захваљујући нашим кинеским пријатељима - рекао је Вучић и најавио да ће председник Кине
Си Ђинпинг доћи у јуну у Смедерево.
Ју Јонг је казао да “Хестил” има најнапреднију технологију и поноси се најчистијим зеленим
процесом производње гвожђа и челика.
Градоначелница Смедерева Јасна Аврамовић захвалила се премијеру Вучићу, који, како је
рекла, “хиљаде ноћи није спавао како би испунио обећање да ће решити проблем Железаре и
сачувати 5.000 радних места”.

Нови Ниш на 106.000 м2
Аутор:Д. Алихоџић
Почела изградња стамбено-пословног комплекса, Американци граде у некадашњој касарни
"Бубањски хероји"
ЗАКОПАВАЊЕМ временске капсуле испод степеника прве стамбене зграде која ће се градити
унутар некадашње касарне "Бубањски хероји" означен је почетак изградње комплекса "Нови
Ниш". На овој локација америчка компанија "Клин ерт капитал Србија" планира да изгради
106.000 квадрата стамбеног и пословног простора. - Нека "Нови Ниш" грађанима донесе један
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нови почетак. Нека "Нови Ниш" покаже једну нову слику југа Србије и нека буде лице успешне
и модерне Србије, порука је министарке грађевинарства Зоране Михајловић која се заједно са
порукама осталих званица нашла у временској капсули. Поред министарке Михајловић,
капсулу у облику стаклене лопте симболично су затрпали песком директор америчке
компаније Филип Беј, амерички амбасадор у Србији Кајл Скот, државни секретар у
Министарству одбране Ненад Ненадић и градоначелник Ниша Зорана Перишић.Први станови
у "Новом Нишу" биће завршени 2018. године, а први станари биће припадници Војске Србије
којима се амерички инвеститор обавезао да уступи 21.000 квадрата.
- Овај комплекс нису само станови и пословни простор већ он представља нови модеран
концепт живота - казала је министарка и нагласила да ће помно пратити како напредују
радови.
Иако је на почетак изградње, односно добијање дозволе за прву фазу Филип Беј чекао пет
година, каже да се није покајао што је за 1,5 милиона евра купио касарну.
- Већ две деценије радим на Балкану и одлично познајем прилике тако да сам знао шта могу да
очекујем. Важно је да крећемо са изградњом и не треба се освртати шта је било у прошлости,
казао је Филип Беј који се у америчком стилу најпре захвалио супрузи Калини и деци Леји, Нои
и Софији, а затим и свима који су помогли да се пројекат реализује.
МЕРИЧКА ПАМЕТ И СРПСКА РАДНА СНАГА
АМЕРИЧКИ амбасадор Кајл Скот је истакао да је "Нови Ниш" пример како Влада Србије и
приватни инвеститори могу заједно да раде на пројекту од значаја за Ниш и целу Србију. - Овде
ће до изражаја доћи америчка памет и српска радна снага и сировине. У изградњи ће у
наредних 10 година бити отворено 1.200 радних места, а по завршетку радова 100 радника ће
радити на одржавању комплекса, 500 у продајним објектима и још стотину на Америчком
политехничком универзитету - казао је Скот.

Шверц врти 10 милијарди €
Аутор:Д. И. К.
Стручњаци о утицају сиве економије и утаја на привреду
У СРБИЈИ имамо водопад робе која улази нелегално, а хоћемо да Пореска управа то сакупља
капаљком. Овако је стање у сивој економији прокоментарисао привредник Милан Кнежевић,
поручујући да није проблем сиво, већ црно, криминално тржиште, које у нашој земљи годишње
обрне 10 милијарди евра промета, као и да је суштина у контроли порекла робе.
На округлом столу одржаном у уторак у организацији Фондације Конрад Аденауер и "Бизнис
инфо-групе" - "Аргументи: Сива економија и пореске утаје - утицај на привреду", своје ставове,
осим привредника, изнели су и представници Пореске управе, Фискалног савета, организација
НАЛЕД и ГИЗ, али и економисти.
- Свако зна да је ангажовање у сивој економији ризична ствар, а алтернатива, односно неулазак
у сиву економију, још је лошија, јер у њу се упуштају људи који немају нормалан доходак и да
би преживели прибегавају ризичним мерама - рекао је професор економије Љубомир Маџар...

Сертић: Пун капацитет рада обе високе пећи за две године
Извор:Фонет
Министар привреде Србије Жељко Сертић изјавио је да ће уговор са кинеском компанијом
"Хестил" о куповини Железаре Смедерево бити објављен за дан или два.
Сертић је, гостујући у Дневнику РТС, рекао да се очекује да у наредне две године обе високе
пећи у Железари раде у пуном капацитету.
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Ово је стратешка одлука кинеске владе, која је и економски, а не само политички, посматрала
ову причу. Више од 50 одсто тржишта налази се у кинеским рукама. Они имају разлог зашто су
ушли код нас, зашто су прихватили наше норме, зашто су прихватили све што је ЕУ од нас
тражила, нагласио је министар привреде.
У Железари ће се, додао је, у врло кратком року реализовати све оно што је најављивано у
претходних шест месеци.
Према његовим речима, "Хестил" је купио имовину Железаре и то ће бити нова компанија која
ће пословати по савременим принципима пословања, у смислу менаџемнта и односа са
добављачима и купцима.
Сертић је рекао да ће део дугова Железаре бити решен кроз купопродајну цену, да је највећи
део дугова према држави, али да не може тачно да каже колико је то.
Кинеска компаније најавила је и повећање производње на више од два милиона тона челика
годишње.
Нама је циљ да уложе средства у постојеће погоне, али и у вишу прераду како бисмо продавали
ствари које до сада нисмо. Ми ћемо помагати као држава у административним проблемима, а
Хестилов је посао да научи раднике новим пословима и да уведе нови начин пословања у
Железару, рекао је Сертић.
Објасио је да је пад тражње и цена челика на тржишту настао прошле године када су Кина и
неке фирме из Јужне Америке продавале челик испод цене.
Говорећи о другим предузећима у приватизацији, Сертић је рекао да постоје још неке
компаније заитересоване за поједине елементе тих предузећа.
Када је реч о предузећима као што је Икарбус, ФАМ... раде се планови реорганизације. Она
имају огромне дугове из прошлости, са судовима покушавамо да одредимо каква ће бити
отплата дугова, указао је министар привреде.
Нагласио је да после 31. маја ниједна фирма у Србији неће више бити заштићена.
Одговарајући на питање о приватизацији ПКБ, Сертић је рекао је извесно да ће комбинат у
неком тренутку бити продат.
Важно је да добијемо кредибилног партнера који ће наставити производњу, а људи наставити
да раде, закључио је Сертић.

Удовичић: Смањена незапосленост младих за 7,3%
Извор:Новости Онлине
Министар омладине и спорта Вања Удовичић посетио је младе у Зрењанину, који су завршили
пројекат Министарства омладине и спорта „Едукацијом до посла“ кроз који је њих 56 добило
запослење
Министар омладине и спорта Вања Удовичић посетио је младе у Зрењанину, који су завршили
пројекат Министарства омладине и спорта „Едукацијом до посла“ кроз који је њих 56 добило
запослење.
,,Желео сам да чујем каква су им искуства, утисци и планови након годину дана од завршетка
пројекта. У претходне две године је кроз пројекте Министарства омладине и спорта запослено
421 младих, обучено је око 6500 младих, а стручне праксе прошло је њих 620″, рекао је
Удовичић.
Он је нагласио да је младима потребно дати шансу и апеловао на све компаније како у
Зрењанину, тако и широм Србије да препознају таленат, амбицију и жељу младих људи за
радом и напредовањем.
,,Стопа незапослености за лица 15-30 година је у 2012. години износила 41%, док је у 2015. била
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33,7%, тј. смањила се за 7,3%. То је и даље велики број, али ми не бежимо од проблема, већ
слушамо глас и потребе младих и желимо да им обезбедимо најбоље услове да остану и раде у
својој земљи“, истакао је Удовичић.

Михајловић: Побољшан амбијент мами улагаче
Аутор:В. Ђ.

– Грађевинарство у Србији показује одличне резултате и прошле године та грана утицала је на
повећање БДП-а од 1,8 одсто, док је вредност грађевинских радова повећана више од 25 одсто –
изјавила је министарка грађевинарства Зорана Михајловић.
Она је, отварајући у Београду 42. сајам грађевинарства, који је окупио више од 500 излагача,
указала на то да је мото те манифестације „Права одлука у правом тренутку“ те подсетила на то
да је, када је пре две године формирана Влада Србије, став тог ресора био да се учини све да се
грађевинарство врати на пут напретка и развоја као што је некада било.
– После две године могу да кажем да сам поносна јер смо направили одређене помаке у сектору
грађевинарства. Није још увек довољно, али имамо резултате, који кажу да је рађено на
неколико фронтова у исто време – навела је Зорана Михајловић.
Она је указала на то да је побољшан амбијент за улагање у Србији, убрзано издавање
грађевинских дозвола, побољшан амбијент да сви они који желе да раде и граде у Србији то
чине на законит и легалан начин. По њеним речима, статистика показује да је број издатих
грађевинских дозвола од марта 2015. до краја прошле године био 29 одсто већи од просека у
претходних седам година.
– Србија је земља која од 1. јануара издаје електронске грађевинске дозволе у року од 28 дана.
Смањили смо број повреда на раду, увели „црне” и „беле” листе у грађевинској индустији. За те
две године се повећао број компанија које постоје на тој листи, али истовремено се повећава и
број оних који су на „белој” листи, који плаћају обавезе према држави, радницима и немају
повреде на раду – навела је министарка.
Она је казала да на Сајму има више од 500 излагача, од којих су две трећине домаће компаније,
на шта је посебно поносна. Уједно је позвала домаће грађевинске компаније да се даље
организују јер су први пут прошле године домаће компаније на јавним позивима и тендерима
добијале послове као главни извођачи.

Око 200.000 потенцијалних обвезника ради у сивој зони
Извор:Танјуг

Грађани морају да имају свест о томе колико је штетна сива економија, те да куповином таквих
производа саучествују, поручио је Мирослав Ђиновић из Пореске управе, који, илуструјући
колико је стање алармантно наводи да у Србији око 200.000 потенцијалних поресеких
обвезника послује у сивој зони.
"У Србији послује око 470.000 регистрованих обвезника, а процене НАЛЕДА су да их је око 30
одсто у сивој зони. То значи да Пореска управа мора да контролише њих више од 600.000",
навео је Ђиновић на конференцији у организацији Фондације Конрад Аденауер и Бусинеш
Инфо Гроуп под називом: ''Аргументи'' - Сива економија и пореске утаје - утицај на пивреду.
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За толики број обвезника, додао је, недостају инспектори, и на терену и у канцеларији.
"Имамо недовољне капацитете, али и материјална средстава", рекао је он, истакавши да су од
почетка године порезници решили 70-ак случајева нерегистрованиох делатности.
"Али не решавамо их тако што их масакрирамо, да не могу да обављају делатност, него их
утерујемо у легалне токове", навео је и додао да је крајње време да Пореска управа заузме место
у систему државне управе, јер је без порезника добро функционисање државе незамисливо.
С друге стране, поред репресије, Ђиновић је поручио да је веома важно подизање друштвене
свести о томе да би требало учествовати у сузбијању сиве економије.
"Свест која по питању активног учествовања мора бити на вишем нивоу. Морате да знате да,
ако купујете производе из сиве зоне, ви сте саучесник, без обзира да ли сте предузетник. Тим
пре што ти производи често нису јефтинији, већ је само буџет на губитку, и цела популација",
оценио је Ђиновић.
Објаснио је да, ако грађани немају свест о сивој економији, не може да чуди ни што нема
довољно путева, нити вртића, "па се љутимо зашто чекамо по неколико година да би дете
кренуло у вртић".
Ђиновић је нагласио да је Пореску управу Закон о пореском поступку и пореској
администрацији обавезао да активно учествује у борби против сиве економије, која ће се, према
његовим речима, интензивирати кад и Закон о инспекцијском надзору у пуном обиму скупи на
снагу крајем овог месеца.

Сертић: Кинези знају што су дошли
Више од 50 одсто светског тржишта челика је у рукама Кинеза и они у својим дугорочним
калкулацијама имају разлог зашто су дошли на наше тржиште – изјавио је министар привреде
Жељко Сертић.
Он је рекао да су очекивања од продаје „Железаре Смедерево” кинеској компанији „Хестил”
велика, како за раст БДП-а, тако и када је реч о осавремењивању производње челика у Србији.
Како је објаснио, кинеска компанија опремиће „Железару” најсавременијом технологијом,
какву имају њене друге фабрике широм света, али ће увести и другачији однос менаyмента
према радницима, добављачима, купцима...
– У тој промени очекујем велики напредак и унапређење укупног пословања – рекао је Сертић.
Он је додао да ће уговор о продаји „Железаре” бити објављен „за дан-два”, и констатовао да
није исто када се набављају сировине за велику производњу од 50 милиона тона годишње,
насупрот оној за једну високу пећ, као што је било до сада.
Када је реч о дуговима смедеревске фабрике, Сертић је истакао да ће се тај проблем решавати у
наредном периоду.

Азотари треба нови газда
– Унапред припремљени план реорганизације у ХИП-у Азотара Панчево се поштује и
реализација инвестиција иде планираним темпом, а најбоље би било када би се за то предузеће
нашао стратешки партнер кроз модел докапитализације – изјавио је генерални директор
„Србијагаса” Душан Бајатовић. Како је казао, разговара се с Немцима, Италијанима, а највише
интересовања показују руски партнери.
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Синдикат науке Србије тражи институционално финансирање
Извор: Н1

У току је конкурс Владе Србије за нови циклус научноистраживачких пројеката. Незадовољан
условима конкурса, Синдикат науке Србије је одржао конференцију на коју је ненајављено
дошао и министар науке.
Истраживачи су затражили од Срђана Вербића да око 50 института у Србији у којима ради
3.000 научника пређе на институционално финансирање, а не да плате добијају искључиво
кроз актуелан конкурс.
Тврде - то их у односу на професоре универзитета, који уз плате такође могу да конкуришу за
пројекте, ставља у неравноправан положај.

Скат се нада да ће амерички инвеститори доћи у Пирот
Извор:Бета

Амбасадор САД у Србији Кајл Скат је приликом посете Пироту изразио наду да ће амерички
инвеститори доћи у тај град како би економска ситуација у њему била што боља.
"Прошетао сам градом. Видео сам да је Пирот жив град, да има индустрију и надамо се да ће
економска ситуација бити још боља. Поносни смо што је наш УСАИД пре неколико година
помогао отварање Задруге у којој се производи ћилим", казао је Скат новинарима и додао да је
то његова прва посета том граду.
Председник општине Пирот Владан Васић казао је да му је драго што је Скат "у својим првим
званичним посетама у Србији изабрао Пирот".
"Традиционално имамо добру сарадњу са Амбасадом САД у Србији. Разговарали смо о
социјалној и економској ситуацији и надам се да ће амерички инвеститори обратити пажњу на
овај део Србије", рекао је Васић.
Скат је данас у оквиру посете Пироту разговарао са Васићем, који га је упознао са
потенцијалима града, након чега је посетио Занатску задругу за производњу ћилима и
сувенира ''Дамско Срце''.
Упознао се са радом Задруге у којој ради десетак жена, али и традиционалном методом израде
најпознатијег пиротског производа.
Скат је заједно са радницама пробао да тка ћилим, по коме је Пирот познат и ван граница
земље и који је један од брендова тог града.
Занатска задруга за израду пиротског ћилима и сувенира "Дамско срце" је 2009. године
отворена уз подршку Министарства економије и регионалног развоја, општине Пирот и
Америчке агенције за међународни развој (УСАИД).
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ЦеСИД: Порастао број грађана који кажу да живе неподношљиво
Извор: ФоНет

У 2016. години у Србији је порастао број оних који сматрају да живе неподношљиво, док 38
одсто грађана сматра да држава иде у добром правцу, показали су данас резултати
истраживања јавног мњења о тренутној политичкој ситуацији у земљи Центра за слободне
изборе и демократију (ЦеСИД).
"Сваки осми, девети грађанин, односно свака осма или девета породица каже да живи
неподношљиво, док 33 одсто каже да живи средње", рекао је програмски директор ЦеСИД-а
Ђорђе Вуковић у Медија центру у Београду.
Он је навео да је дуги низ година значајно већи број грађана који сматрају да Србија иде у
лошем правцу, али да у 2016. години 38 одсто њих сматра да земља иде у добром, што је
највиши проценат у последњих 13 година.
Вуковић је казао и да 37 одсто становника Србије сматра да је све у земљи остало исто и да су
"једни само заменили друге" откако је 2012. на власт дошла коалиција окупљена око премијера
Александра Вучића.
"Долазак те коалиције на власт 29 одсто грађана оценио је данас као препород Србије, док 15
одсто сматра да је то пропадање", додао је Вуковић.
Расте поверење у војску и полицију
Према његовим речима, порасло је и поверење грађана у Владу Србије и Скупштину Србије,
али је поверење у председника Србије Томислава Николића у благом паду.
"Цркве имају благи пад поверења, војска и полиција су у порасту, као и политичке странке.
Медији су негативно вредновани", казао је Вуковић.
Резултати су показали и да 53 одсто грађана подржава чланство Србије у Европској унији (ЕУ),
док чланство у НАТО подржава 14 одсто. Мањи је број оних (43 одсто) који сматрају да ће
Србија и постати чланица ЕУ.
"Однос према ЕУ као према браку"
Професор Факултета политичких наука (ФПН) у Београду Зоран Стојиљковић оценио је да је
однос грађана према ЕУ као према браку.
"Сви мисле да је то корисно, али није сигуран да жели у томе да се нађе", рекао је Стојиљковић.
Он је додао и да грађани немају поверења у институције које служе да јачају њихов глас.
У истраживању које је спроведено од 6. до 14. априла учествовало је 1.000 грађана који су
одговарали на упитник од 108 питања.
"Како толико љубави и жеље имамо да улазимо у странке које не волимо и не ценимо", казао је
Стојиљковић.
Он је навео и да грађани идентификују Српску напредну странку као профил Србије,
Социјалистичка партија Србије се према виђењу грађана налази на левици, Демократска
странка је добила профил десног центра, Српска радикална странка је десница, Демократска
странка Србије и Двери су десни центар, док је профил Социјалдемократске странке нејасан за
странку која се називом идентификује као социјално-демократска, а грађани је виде на левом
центру.
"Покрет Доста је било - Саша Радуловић је три пута чешће на левом, него на десном центру",
додао је Стојиљковић.
Резултати су показали и да у Србији постоји веома висока етничка дистанца према Албанцима,
Бошњацима, Хрватима, Мађарима и Ромима, а да је према Албанцима највећа, као и да расте
дистанца према мигрантима.
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Научници хоће равноправност са запосленима на универзитетима
Извор: Н1

Дуго исчекивани владин конкурс за финансирање научних пројеката коначно је расписан, али
научници који раде на српским институтима нису срећни. Траже равноправност са
запосленима на универзитетима факултета који, за разлику од научника, који плате примају
искључиво из пројеката, добијају и редовне плате.
И птице на грани знају: научницима ни овог пролећа у Србији не цветају руже. Поготово не за
3.000 истраживача који раде у око 50 српских института, где уместо редовне, плате добијају
искључиво преко пројеката.
Сума коју влада издваја за плате научника кроз пројекте већ годинама је иста. Од 2011.
годишње износи око 11 милијарди. Плен је и у новом циклусу научноистраживачких пројеката
идентичан, а број оних који могу да конкуришу се повећао. Уз запослене на унивезитетима, у
трку по новом улази око 7.000 нових научника из тзв. Истраживачко-развојних центара, али и
са све више приватних факултета.
Истраживачи института којима су пројекти једини финансијски извор зато су изричити:
утакмица је неправедна, јер се за парче колача такмиче са онима који већ примају редовне
плате. Синдикат науке додатно упозорава: када научници и добију пројекат, плата за рад на
истом је мизерна.
"Не вређам ничије занимање, али је мало нелогично да млади истраживачи и доктори наука
имају плату медицинске сестре", сматра Ђурђица Јововић, Синдикат науке Србије.
Конференцију радника у науци прекинуо је ненајављени гост. Каже - дошао је да их подржи.
Истраживачи су му затражили или измену актуелног конкурса или редовно финансирање. Од
првог, по свој прилици, неће бити ништа. Друго је обећао за 2019.
"Институционално финансирање јесте приоритет број 1 уколико желимо да одржимо људски
капацитет који је врло значајан и који је боље препознат у међународним оквирима него код
нас. Онда, онда ћемо прво тиме да се позабавимо", каже министар просвете Срђан Вербић.
С обзиром да први човек науке има дугорочне приоритете питали смо да ли то значи да ће и у
новој влади остати у фотељи министра? Остао је без текста.
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