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Отворена фабрика за израду гумених смеша у Пироту
Извор: Танјуг

Компанија "Тигар" званично је пустила у рад фабрику за производњу гумених смеша, у коју је
уложено 1,2 милиона евра, а министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Александар Вулин поручио је да је та компанија пример да не мора свака приватизација да
буде пљачкашка.
Фабрику су отворили Александар Вулин, генерални директор компаније "Тигар" Небојша
Ђенадић и најбољи радник "Тигра" Дејан Христов.
Вулин је истакао да је "Тигар" доказ да не мора свака приватизација да буде пљачкашка и да не
мора државно већинско власништво да буде неефикасно и погрешно.
"Ви сте доказ да су људи ти који праве разлику више од имовинског облика. Доказали сте да сте
у стању да сопственим радом, знањем, вредноћом успете да опоравите предузеће, а држава је
била ту да помогне", рекао је Вулин.
Поручио је радницима да су били заједно, а да је држава била уз њих, али да нема тог
министарства, ни министра, који може да направи успешну фабрику у којој су људи у стању да
се одрекну много чега да би нешто створили.
"Данас стојимо пред примером стварања нове фабрике која ће отворити врата и на новим
тржиштима и на истоку и на западу. Ово што данас радите је доказ да не мора власништво да
буде опредељење и да не мора власништво да буде пресудно, већ људи", рекао је Вулин.
Додао је да је "Тигар" доказ да држава може да буде врло ефикасан власник и да може да се
бори на тржишту и да је у стању да се унапређује и развија.
Вулин је истакао да је "Тигар" пример да држава може да буде врло ефикасан послодавац, да
може да ствара новац, али да су најбитнији радници и људи који воде одређено предузеће, јер
су они ти који чине разлику.
"Министарство рада са министарствима финансија и привреде били су укључени од почетка,
сви су веровали у 'Тигар' и људе који раде и руководе том компанијом и ево исплатило се,
радници 'Тигра' могу да кажу да виде перспективу, будућност, а када је 'Тигру' добро добро је и
Пироту, а онда и читавој Србији", навео је Вулин.
Небојша Ђенадић је истакао да је у претходних девет месеци реализована инвестиција у
вредности од 1,2 милиона евра из сопствених средстава, додајући да је у "Тигар групи"
запослено нешто више од 1.600 радника.
Фабрика за производњу гумених смеша је површине 1.780 метара квадратних, а нови објекат
фабрике је завршен за нешто мање од девет месеци и од суштинског је значаја за производњу
гумених производа који се израђују у компанији "Тигар".

Држава не дугује грађевинарима, казне за лоше пројекте
Извор: РТС

У Србији тек три грађевинска предузећа имају више од 500 запослених и машине за градњу, а у
неким грађевинским фирмама стечај траје и две деценије. Струка тврди да та област, без
помоћи државе, не може да се опорави. Са Међународног сајма грађевинарства, који се
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завршава у суботу, надлежни поручују да држава не дугује ниједан динар грађевинарима и да
ће кажњавати надзорне органе који буду прикривали лоше пројекте.
Грађевинари сматрају да је најважније да се фирме удружују како би лакше пословале и да им
држава обезбеди гаранцијски фонд. Траже од надлежних већу контролу фирми које продају
камен за градњу путне мреже.
"Долазимо у ситуацију као што смо имали на пар локација, да се по пројектној документацији
улази у чврсту стенску масу, а када извођач уђе унутра ту су велика клизишта, велика
изворишта и онда изградња таквог тунела кошта 10 пута скупље него што је пројектовано",
каже Милош Ђајић из Удружења "Камен Србије".
Надлежни кажу да пре увођења гаранцијског фонда, морају да се уреде односи унутар домаћих
фирми и реши питање њихових финансија. За квалитет пута одговарају надзорни органи.
"Надзор је тај који контролише и, наравно, послове добија на тендеру, а уколико открију да
нешто није урађено у складу са законом и стандардима, тог тренутка се тражи рушење. На
Коридору 11 смо срушили два насипа због тога што су била направљена на начин који није био
по стандардима", каже министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана
Михајловић.
Са тешкоћама се суочава и грађевинска фирма за производњу столарије, која жели да прошири
производњу.
"Већ годину и по у Републичкој дирекцији тражимо проширење. Ако бисмо добили
проширење, ми бисмо запослили још 30 до 50 људи", каже Ванко Стошић из алексиначке
грађевинске фирме "Вабис".
Права одлука у правом тренутку стигла је и за произвођаче котлова, јер је њихов главни
добављач челика смедеревска железара.
"Када би се на неки начин држава укључила са неким субвенцијама за становништво и фирме
који своје грејање са гаса и нафте пребацују на обновљиве еколошке изворе, мислим да би то
много помогло, због тога што на тај начин девизе не одлазе у иностранство за куповину
енергената, већ остају у земљи", каже Небоша Атанацковић из "Термонове" у Шимановцима.
На Сајму учествује више од 500 излагача из 24 земље, од којих су две трећине српске
компаније.

За почетнике у пословању 600 милиона динара помоћи
Извор: РТС

Кроз два јавна позива предузетницима је од данас на располагању 600 милиона динара
кредитне и бесповратне помоћи. Незапослени, предузетници и мале фирме основане прошле
године, могу да конкуришу за кредите уз које ће добити и 30 одсто бесповратне помоћи. Фонд
за развој у кредите пласира 350 милиона динара, док Министарство привреде почетницима у
послу бесповратно даје 250 милиона динара.
Дејан Станисављевић је предузетник годину дана, за то време схватио је да браварских послова
има, али да је за напредак у послу потребно стално улагање. Процењује да би му повољан
кредит од милион и по динара то омогућио.
"Да побољшам пословање код себе у браварској радњи, да упослим некога ко је на бироу, да
проширим и парк возни и иначе за репроматеријал", каже Станисављевић.
Свако ко крене у инвестицију од најмање 400.000 динара, може да конкурише за кредит. У том
случају бесповратно добија 120.000 динара.
Највећа инвестиција која се на овај начин финансира за предузетника јесте три милиона
динара, а за предузеће шест милиона; предузетник добија 900.000 бесповратно, а власник
предузећа милион и осамсто хиљада динара.
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"Како смо се бавили Железаром, како се бавимо 'Бором', како смо се бавили великим
државним системима, на исти начин бринемо и о малима, јер желимо да подстакнемо
предузетнички дух да не буде само на речима", каже министар привреде Жељко Сертић.
Отплата кредитног дела почиње после годину дана и траје пет година.
Камата је 1,5–3 одсто. Новац може да се користи за опрему и доградњу простора, а до 20 одсто
износа и за куповину репроматеријала.
Ради поправљања структуре домаће привреде, право на ове кредите неће имати фирме у
области трговине, угоститељства, организације игара на срећу, али ни оне које се баве
прометом нафтних деривата и прерадом челика.
Захтеви за кредите предају се Фонду за развој, а за програм подршке најосетљивијим
категоријама становништва, Развојној агенцији. Жене, млади, старији од 45 година и
предузетници из најсиромашнијих општина имају посебне услове; добијају до 50 одсто
бесповратних средстава.

Лазард изабран за саветника у приватизацији Аеродрома
Аутор: Љ. Буквић

Београд - - Компанија Лазард изабрана је за саветника у приватизацији Аеродрома "Никола
Тесла", потврђено је Данасу у кабинету министарке грађевинарства и саобтраћаја Зоране
Михајловић. У одговорима на питања нашег листа, у Министарству наводе да је од шест
заинтересованих понуђача колико их је доставило понуде, као најповољнија, изабрана понуда
Лазард Фререс САС,из Француске. Ова компанија је понудила цену од 1,27 милиона евра за
накнаду за извршење услуге саветовања и 3,22 милиона евра на име накнаде за успешно
извршење посла, кажу у Министарству и додају да у року за подношење захтева за заштиту
права понуђача, није достављен ниједан захтев за заштиту права.
- Почетком следеће недеље биће потписан уговор са понуђачем Лазард Фререс САС, након чега
ће бити одржан иницијални састанак између представника Владе, Аеродрома Никола Тесла, и
изабраног саветника у циљу упознавања тимова и припреме за реализацију пројектног плананаводи се у одговору Министарства саобраћаја нашем листу.
Подсетимо, почетком ове године премијер Александар Вучић је рекао како очекује да
до краја године буде завршена приватизација аеродрома "Никола Тесла", као и да се "ради
на избору приватизационог саветника". Влада је прошле недеље сузила избор и одабрала
КПМГ и Лазард, у Србији већ познат као саветник у случају приватизације Телекома која се
на крају није ни десила. Према нашим сазнањима, у игри за саветнике били су и Цредит
Суиссе, Ротсцхилд и руска WТБ банка.
Вучић је још у јануару рекао да су велике шансе да се добије добра цена за концесију
београдског Аеродрома. Према његовим речима, раније су биле процене да би могло да се за
концесију аеродрома добије 100 милиона евра, а да би сада било могуће да се достигне цена и
од 500 милиона евра.
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ПОСЛЕ ПРОДАЈЕ ЖЕЛЕЗАРЕ Превоз робе биће пет до шест пута већи
Извор:Танјуг

Продаја Железаре Смедерево кинеској компанији "Хестил" довешће до вишеструког раста
превоза робе железницом за потребе ове челичане.
- Процењујемо да ће "Србија Карго за потребе железаре у Смедереву након продаје кинеским
партнерима железницом годишње превозити између пет и шест милиона тона робе, уместо
досадашњих милион тона робе годишње - изјавио је в.д. генерални директор" Србија Карга"
Мирољуб Јевтић, саопштио је Медија центар "Железница Србије".
Јевтић је додао и да је Железара у Смедереву до сада била изузетно задовољна услугама
железничког транспорта робе које им је пружао Србија Карго и да је захваљујући томе
потписан меморандум о дугорочној сарадњи.

НЕМАЧКИ ПРЕДЛОГ Боде: Србији потребни бољи закони, бржи
судови и ниже камате
Извор:Бета

Извршни директор Месер техногаса Ернст Боде оценио је да је у Србији недовољно повољан
пословни амбијент и да су за економски напредак потребни бољи закони, да судови брже раде,
да јавна администрација буде ефикаснија и да су ниже камате.
- Најважније да се у Србији поправи пословни амбијент и онда ће бити и више инвестиција.
Страни инвеститор који долази у Србију својим доласком доноси три важне ствари: модерну
технологију и знање, тржиште и капитал. А од тога, капитал је најмање важан - рекао је Боде у
интервјуу за Магазин Бизнис.
Он је истакао да све што је до сада урађено на поправљању услова за пословање није довољно и
да су некад то више козметичка него реална побољшања, па је зато "пред Србијом још много
посла".
Немачка компанија Месер Техногас је у Србији инвестирала више од 100 милиона евра,
удвостручила је производњу техничких гасова за индустрију, запошљава 350 људи и прави
годишњи обрт од око 50 милиона евра.
- Компанија Месер Техногас има капацитете да остварује значајно већу производњу, а тиме и
много већи приход. Нама је потребно да се лакше послује, односно да административне
препреке не трају у бескрај. На пример, тражи нам се сагласност Комисије за заштиту
конкуренције за неке ствари у пословању у којима ми уопште не нарушавамо тржишне услове
пословања. Често се инсистира на неким законима за које се каже да их тражи Европска унија,
а то није тачно. Пуно пута се у ЕУ уопште не тражи ништа слично - рекао је Ернст Боде.
По његовим речима, постигнуто је унапређење у новом Закону о раду јер су "уклоњени највећи
апсурди, поготово они који се односе на исплату отпремнина", а добро је и што су ;уведени
нотари који проверавају сва документа.
- Проблем је што концепт приватне својине још није ушао у главу људима у Србији. Већина
људи још живи у прошлим временима, када тај концепт није постојао. Овде се концепт
приватне својине завршава на власништву стана и кола. Чим неко има више, онда ту нешто не
ваља - оценио је Боде.
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Банке у Србији, како је рекао, заправо су мини банке, има их много и имају велики
административни апарат.
- То је један од разлога што имате високе камате, иако је новац у Европи, тренутно, доступан по
врло повољним условима и по никад нижим каматама - рекао је Боде.
Указао је и да у Србији "понека законска решења изгледају као да су их писали људи који
одређену област уопште не познају, као да су их писали аматери".
- Људи у Србији имају невероватну енергију. Само треба да се ослободи позитивна снага и
треба пустити да је људи користе на најбољи начин. Довољно је само да направите повољан
пословни амбијент. Такође, сви инвеститори треба да имају једнаке услове. Нема разлике
између домаћих и страних инвеститора – сви су исти, сви су важни - рекао је Боде.
Он је додао да је Месер Техногас спреман да и даље инвестира у Србији, али под уловом да
крене бржи развој српске индустрије.
- Ми осетимо сваки раст БДП-а Србије, јер тада и ми боље послујемо. Сада смо генерално
нешто оптимистичнији него претходних година. Нарочито је битно да је врло озбиљна кинеска
компанија купила Железару која је важна за целу Србију. Четири године од одласка Ју-Ес
стила, појавио се прави гигант, кинеска компанија која каже да ће да уложи 300 милиона
долара, измеђмагазину осталог у галванизацију, а то ће бити велики успех - оценио је Боде.
Како је додао, Железари фали коксара и линија за галванизацију да би дугорочно успешно
пословала, а њено гашење значило би гашење 50 одсто српског металског сектора, који је
значајан извозник.

Боде: Србија треба да поправи пословни амбијент
Извор:Бета
За економски напредак Србије потребни су бољи закони, да судови брже раде, да јавна
администрација буде ефикаснија и да су ниже камате, изјавио је извшрни директор Месер
техногаса Ернст Боде
Извршни директор Месер техногаса Ернст Боде оценио је да је у Србији недовољно повољан
пословни амбијент и да су за економски напредак потребни бољи закони, да судови брже раде,
да јавна администрација буде ефикаснија и да су ниже камате.
"Најважније да се у Србији поправи пословни амбијент и онда ће бити и више инвестиција.
Страни инвеститор који долази у Србију својим доласком доноси три важне ствари: модерну
технологију и знање, тржиште и капитал. А од тога, капитал је најмање важан", рекао је Боде у
интервјуу за Магазин Бизнис.
Он је истакао да све што је до сада урађено на поправљању услова за пословање није довољно и
да су некад то више козметичка него реална побољшања, па је зато "пред Србијом још много
посла".
Немачка компанија Месер Техногас је у Србији инвестирала више од 100 милиона евра,
удвостручила је производњу техничких гасова за индустрију, запошљава 350 људи и прави
годишњи обрт од око 50 милиона евра.
"Компанија Месер Техногас има капацитете да остварује значајно већу производњу, а тиме и
много већи приход. Нама је потребно да се лакше послује, односно да административне
препреке не трају у бескрај. На пример, тражи нам се сагласност Комисије за заштиту
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конкуренције за неке ствари у пословању у којима ми уопште не нарушавамо тржишне услове
пословања. Често се инсистира на неким законима за које се каже да их тражи Европска унија,
а то није тачно. Пуно пута се у ЕУ уопште не тражи ништа слично", рекао је Ернст Боде.
По његовим речима, постигнуто је унапређење у новом Закону о раду јер су "уклоњени највећи
апсурди, поготово они који се односе на исплату отпремнина", а добро је и што су уведени
нотари који проверавају сва документа.
"Проблем је што концепт приватне својине још није ушао у главу људима у Србији. Већина
људи још живи у прошлим временима, када тај концепт није постојао. Овде се концепт
приватне својине завршава на власништву стана и кола. Чим неко има више, онда ту нешто не
ваља", оценио је Боде.
Банке у Србији, како је рекао, заправо су мини банке, има их много и имају велики
административни апарат.
"То је један од разлога што имате високе камате, иако је новац у Европи, тренутно, доступан по
врло повољним условима и по никад нижим каматама", рекао је Боде.
Указао је и да у Србији "понека законска решења изгледају као да су их писали људи који
одређену област уопште не познају, као да су их писали аматери".
"Људи у Србији имају невероватну енергију. Само треба да се ослободи позитивна снага и треба
пустити да је људи користе на најбољи начин. Довољно је само да направите повољан пословни
амбијент. Такође, сви инвеститори треба да имају једнаке услове. Нема разлике између
домаћих и страних инвеститора – сви су исти, сви су важни", рекао је Боде.
Он је додао да је Месер Техногас спреман да и даље инвестира у Србији, али под уловом да
крене бржи развој српске индустрије.
"Ми осетимо сваки раст БДП-а Србије, јер тада и ми боље послујемо. Сада смо генерално нешто
оптимистичнији него претходних година. Нарочито је битно да је врло озбиљна кинеска
компанија купила Железару која је важна за целу Србију. Четири године од одласка Ју-Ес
стила, појавио се прави гигант, кинеска компанија која каже да ће да уложи 300 милиона
долара, између осталог у галванизацију, а то ће бити велики успех", оценио је Боде.
Како је додао, Железари фали коксара и линија за галванизацију да би дугорочно успешно
пословала, а њено гашење значило би гашење 50 одсто српског металског сектора, који је
значајан извозник.

„Застава оружје”: Продали све до 2018!
Аутор:Михајло ЛУКОВИЋ
Фабрика "Застава оружје" већ уговорила извоз готово комплетне производње за ову и наредну
годину. Током лета проширују производњу, а у нову халу стиже 17 машина. Потребни мајстори
и врсни инжењери
ФАБРИКА "Застава оружје" већ је обезбедила извозне уговоре вредне око сто милиона долара и
на иностраном тржишту уговорила пласман готово комплетне производњу за ову и наредну
годину.
Ово је, према рачуници пословодства, можда највећи пословни успех ове фабрике последњих
деценија. Цифре, односно вредност извоза, кажу, можда су и мање важне од поверења које су
стекли међу пословним партнерима захваљујући квалитету и поштовањем рокова испоруке.
- Део послова уговорен је и за 2018. годину - каже Милојко Брзаковић, генерални директор
"Застава оружја". -Нама је најважније да смо се вратили на "стара", али и проширили на друга
светска тржишта где су наши производи цењени и тражени.
Крагујевачко војно и спортско оружје извози се на тржишта САД, централне Африке, Азије,
Канаде, Аустралије... Приликом недавне посете Крагујевцу, председник Привредне коморе
Србије Марко Чадеж казао је да ће држава подржати и помоћи предузећа која доносе девизе.
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Једно од најзначајнијих је и "Застава оружје", која извози 98 одсто производње, а увози само
специјални челик, што је готово занемарљиво. Све остало су руке врсних мајстора и поверење у
квалитет оружја из Крагујевца.
У овој фабрици не крију да су им потребни добри глодачи, брусачи, бравари, али и
високообразовани кадрови. За њих је конкурс стално отворен. Међутим, нема их на тржишту,
па су у фабрици принуђени да сами улажу у додатну обуку ових кадрова.
- Улагање у добре мајсторе није трошак, већ инвестиција која се брзо враћа. На томе ћемо
инсистирати и примати нове раднике. Према плану пословања, ове године примићемо у радни
однос стотинак нових радника - каже Брзаковић.
Он каже да ову фабрику тренутно знатно оптерећује управо недостатак добрих мајстора и
инжењера у чије су додатно образовање и обуку спремни да уложе, али и нова опрема и за то
адекватан простор. Могли су, каже, на основу тражње страних партнера да уговоре и веће
извозне послове, али свесни су да тренутно за то немају довољно капацитета, ни људских, ни
техничко-технолошких.
Овој фирми је потребна и нова, добро опремљена хала.Простор имају, машине купују. Већ су
издвојили око 2,5 милиона евра, а 17 нових машина ће бити инсталирано већ у јулу ове године.
Реч је о најсавременијим америчким струговима, обрадним центрима и другој технологији.
Само у овој години планирана су улагања од још око 2,5 милиона евра.

КОМЕНТАР: Железара
Аутор:Душан Стојаковић
Најбоља вест за српску економију у последњих неколико година објављена је у понедељак, када
је потписан уговор о продаји смедеревске железаре кинеском гиганту - Компанији "Хестил"
НАЈБОЉА вест за српску економију у последњих неколико година објављена је у понедељак,
када је потписан уговор о продаји смедеревске железаре кинеском гиганту - Компанији
"Хестил".
Када су и највећи оптимисти почели да губе веру да ће челичана у некадашњој престоници
српске деспотовине Ђурађа Бранковића докопати зелене гране, дошло је до потпуног
преокрета. Чак и они дежурни намћори, који су се спрдали са професионалним менаџментом,
који је дошао после пропалих преговора са америчким "Есмарком", а поготово са најавом
доласка Кинеза, сада су обрнули ћурак.
Спасоносни уговор са "Хестилом" сада у смирај предизборне кампање хвали и опозиција.
Зашто? Па зато што је Србија добила велику битку! Битку за Смедерево, битку за Смедеревце и
цео Подунавски округ. То је победа и за Кучево и за Шабац, где су погони челичане.
Више од 5.000 људи сачувало је посао и сад је сигурно да ће имати будућност. Али ово није
победа само једног града или дела Србије. Ово је победа целе државе. Наша државна каса у
годинама које су испред нас више неће морати годишње да плаћа сто милиона евра за
одржавање Железаре у животу. Чак ће се у њу слити 46 милиона европских новчаница, колико
су Кинези одвојили за преузимање наших високих пећи.
Ту лепим вестима није крај, јер вредни источњаци желе да обнове постројења и направе
најконкурентнију железару у Европи. Спремили су за то још 300 милиона евра. Сценарио као
из бајке. Сада када је ова букагија скинута, треба победити и у биткама за РТБ "Бор", руднике
"Ресавице" и хемијски комплекс. Решавањем ова три проблема, коначно ћемо моћи да верујемо
у боље сутра. А најпре морамо да верујемо у себе.
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Научни колач премали за све
Аутор:И. МИЋЕВИЋ
Број истраживача у Србији за кратко време знатно се повећао, што ствара проблеме.
Сарадници у институтима плаћени слабо, и само кроз пројекте. Знатно веће плате на
факултетима него на научним институтима
ПЛАТА научника највишег ранга запосленог у институту иста је као плата његовог колеге са
факултета, који има најниже научно звање. Млади истраживач у институту заради око 36.000
динара, док асистент на факултету, са истим успехом у науци, прими око 57.000 динара.
Синдикат науке незадовољан је оваквим неравноправним положајем, али и тиме што ће у
наредне четири године од свог рада, како сада ствари стоје, зарађивати мање него у
претходном циклусу финансирања пројеката.
Буџет за науку је исти, око 11 милијарди динара годишње, али се до сада делио на 11.000
научника, а сада би, на конкурс који је расписан прошле недеље, могло да их се пријави око
18.000.
- Били смо веома изненађени када смо чули да би на конкурс могло да се пријави 18.000 људи рекла је председница Синдиката науке др Ђурђица Јововић, на јучерашњој конференцији за
новинаре.
- То ће највише погодити управо нас, истраживаче који радимо у институтима, јер, нама су
пројекти једина зарада, а колегама са факултета то је хонорар. Ако закон изједначава у рангу
научног саветника у институту и редовног професора на универзитету, онда треба да буду
једнаки и у зарадама, а не да научни саветник највишег ранга зарађује као професор у
најнижем научном звању.
ЗАРАДЕ КАО МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ Покрет "Спасимо науку" незадовољан је условима
за младе истраживаче, подржао их је и синдикат науке и надају се да ће младим научницима
бити повећана категорија, што значи и већу плату.
- Није у реду да млади доктор наука на институту има плату као медицинска сестра - оценила је
др Јововић.
Број истраживача повећан је за 7.000 углавном због све више доктора наука и докторанада са
приватних факултета. На јучерашњој конференцији неочекивано се појавио министар
просвете, науке и технолошког развоја др Срђан Вербић, како би подржао одређене захтеве
синдиката. Сложио се са њиховим захтевом да се научници на институтима финансирају
институционално, а не само кроз пројекте. То би значило да имају део фиксне плате, а део
зараде у зависности од ангажовања на пројектима.
- Држава и цела академска заједница остале су дужне људима које представља синдикат признао је Вербић.
- Треба што пре, а најкасније 2019, да направимо форму институционалног финансирања
института. Факултетима је наука друга делатност, а институтима прва. Зато ћемо у овом
конкурсу да будемо строжи у критеријумима према онима који су запослени на факултетима.
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У Пећинцима незапосленост најнижа у Србији
Аутор:Љ. Малешевић

Просечна месечна плата у пећиначкој општини већ неколико година је већа од републичке и
међу највећим у Војводини, што је резултат брзог индустријског развоја те сремске локалне
самоуправе.
Уз то, стопа незапослености у општини Пећинци једна је од најнижих у Србији.
– Већ годинама је на евиденцији Националне службе за запошљавање у општини Пећинци око
1.000 незпослених, што је у односу на број радно способних становника и у поређењу с осталим
општинама у Србији, бројка која свакако заслужује пажњу, указује за „Дневник” начелник
Општинске управе Пећинаца Жељко Трбовић. – Добар геостратешки положај један је од
најважнијих предуслова за креирање повољне климе за привлачење инвестиција и развој
привреде. Општина Пећинци је тај предуслов искористила као одскочну даску и, захваљујући
снажној логистичкој подршци, ефикасној администрацији и максимално брзој услузи према
свим привредним субјектима, изборила се за место лидера у привлачењу инвестиција и за
епитет – место просперитета.
По његовим речима, у зони ауто-пута Е-70, у Радној зони Шимановци, која се простире на око
800 хектара, до сада је реализован највећи број инвестиција, уз стално интересовање нових
инвеститора за реализацију нових пројеката. Тако је у радним зонама широм општине
реализовано више од 50 гринфилд инвестиција, чија се вредност мери стотинама милиона евра
истиче наш саговорник.
– Користећи бројне компаративне предности, константно радимо на унапређењу привредног
амбијента за привлачење директних инвестиција. Ефикасна локална администрација је стални
приоритет, а осим обезбеђивања урбанистичке документације за радне зоне, сукцесивно се
ради на инфраструктурном опремању зона кроз изградњу путне мреже, интерних
саобраћајница, телекомуникационе, водоводне и канализационе мреже. Тај пакет употпуњују
општинске службе и Агенција за развој општине Пећинци, које пружају логистичку подршку
инвеститорима од првог контакта с општином – од тренутка обраћања писмом о намерама – до
реализације инвестиције, па и касније, током отпочињања рада и пословања – каже Трбовић.
Наш саговорник указује на то да су, осим обезбеђивања на хиљаде радних места, на којима је
углавном запослено локално становништво, те инвестиције утицале на значајно повећање
прихода општинског буyета кроз закуп државног земљишта и наплату локалних такси и
накнада. Тај новац је, осим у изградњу инфраструктуре у радним зонома, усмерен и на
унапређење квалитета живота у локалној заједници: изградњу и поправку дечјих игралишта,
адаптацију школа и домова култура, амбуланти и домова здравља, здравствених станица,
партерно уређење насељених места.
Стециште највећих домаћих и светских компанија
На територији општине Пећинци успешно послује велики број реномираних светских и
домаћих компанија, које су свој капитал уложиле у градњу пословно-производних објеката.
Осим домаћих, највише инвестиција је из Немачке, Аустрије, Словеније, Италије, а капитал је
уложен у прехрамбену, машинску, грађевинску, ауто-индустрију и услужне делатности. Међу
многима су и фирме: Бос, Јуб, Тримо инжењеринг, Лоз ковинопластика, Агена технолоyи, Дон
кафа, Сика, Дока, Др Еткер, Клеман лифтови...
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Добродошао немачки рецепт
Аутор:Д. Мл.

Власник највеће немачке месне индустрије „Тенис” Клеменс Тенис посетио је данас Индустрију
меса „Матијевић” у Новом Саду, обишао кланицу и производне погоне те месне индустрије.
Тенис је разговорао с Петром Матијевићем о потенцијалној сарадњи двају гиганата да би се
допринело расту и развоју српске привреде.
Индустрија меса „Матијевић” једина је месна индустрија коју је Тенис посетио у Србији јер,
како је рекао, само у њој препознаје потенцијал за сарадњу пошто је једина на овом тржишту
која по својој величини, безбедности у производњи хране и начину рада може парирати
немачким компанијама. У разговору је истакнуто да Србија неће бити само земља могућности
већ земља у којој ће се могућности ускоро и остварити.
– „Тенис” је добродошао у Србију јер ће засигурно својим знањем, технологијом и приступом
послу унапредити српску технологију производње меса, као и технологију производње свиња, у
којој Србија знатно заостаје у односу на Немачку – рекао је Матијевић.

Фабрике отварају „Мекафор” и „Зопас”
Аутор:М. Митровић

Полагањем камена темељца министар привреде Жељко Сертић, градоначелник Кикинде
Павле Марков и председник Управног одбора француске компаније „Мекафор” Николас
Гросдиде озваничили су почетак изградње погона нове фабрике “Мекафора “ Кикинди.
Фабрика површине 4.800 квадратних метара, налазиће се у индустријској зони, вредност
инвестиције износи четири милиона евра, а „Мекафор” је скоро 30 милиона динара издвојио за
куповину земљишта. Планирано је да фабрика почне да ради у септембру, а без субвенција
државе, како је најављено, посао ће добити од 50 до 80 радника.
Потписивањем уговора најављивано отварање фабрике мултинационалне италијанске
компаније “Зопас” у Кикинди постало је реалност. Захваљујући договореној браунфилд
инвестицији, већ у јулу очекује се почетак производње и отварање око 200 нових радних места.
“Зопас” је једна од највећих светских компанија за производњу грејача, а инвестираће у
кикиндске погоне око милион евра, без државних субвенција. Према најавама директорке
“Зопас индустрије Србија” Карамен Русмир план је да се број запослених повећа на 450.
По Сертићевим речима, стварање повољног пословног амбијента је основни предуслов за
привредни опоравак и нова радна места, а инвестиције у Кикинди показују да нама времена за
чекање.

Малим сервисима прети катанац
Аутор:Љ. Малешевић

Унија послодаваца Србије поднела је Министарству унутрашњих послова иницијативу за
измену Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају
овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара, због
великих трошкова која ће предузећа морати да плате.
Наиме, послодавци страхују да ће нови правилник довести до затварање најмање 80 малих
сервиса широм Србије јер ће, осим својих текућих трошкова, морати да издвоје 1.600.000
динара за запошљавање инжењера, акредитацију и овлашћење МУП-а. Затварањем малих
сервиса власници сервиса и сервисери, тврде послодавци, морају отићи на Биро за
незапослене, а најмање 450 породица остаће без примања. Услуга сервисирања
противпожарних апарата ће се вишеструко увећати јер они сервиси који буду могли да плате
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ове намете које доноси нови правилник немају капацитет да сервисирају све објекте широм
Србије.
Унија послодаваца Србије објашњава да им се, од када је донет Правилник, јавља све већи број
сервисера на које се односе милионски трошкови које неће моћи поднети уколико желе да
наставе рад па ће тако у Години предузетништва бити принуђени на то да угасе сервисе. Једна
од главних примедби, тврде послодавци, односи се на обавезу запошљавања најмање једног
инжењера, а УПС сматра да то неће променити ситуацију на терену и неће допринети
савеснијој контроли јер инспектори су ти који треба да кажњавају оне који не контролишу
противпожарне апарате у складу с прописима.

Протест удружења пензионера на Тргу Николе Пашића
Извор:Н1

Удружење синдикара пензионера Србије, одржало је протест у центру Београда. Упозорили су
да се социјални и економски положај пензионера у Србији убрзано погоршава, те су позвали
све припаднике трећег доба да изађу на изборе и казне оловком све оне који су нанели
неправду пензионерима.
Желимо нормалан живот, главна је порука око 300 пензионера који су се окупили на Тргу
Николе Пашића у центру Београда. Главна адреса њихове протестне шетње био је Уставни суд,
којем су предали допуњену иницијативу за оцену оставности одлуке о смањењу пензија још из
2014. Године. Они су иначе већ раније подносили иницијативу, коју је Уставни суд одбио. Сада
су ту иницијативу допунили, те се надају да овога пута то неће бити случај. Уколико Уставни
суд и
овог пута каже не, следећа адреса ће бити суд у Стразбуру.
Михајло Радовић, удружење синдиката пензионера Србије: Иницијатива претходна је
одбачена, и Уставни суд је отприлике суд који је специјалиста за
одбацивање. Отприлике ништа не решава, а и оно што решава решава са одбацивањем после
годину и по дана.То се нама десило са првом иницијативом. Саговорник1: Тражим само
нормалан живот и ништа више, апсолутно ништа више.
Осим до Уставног суда, пензионери су и одшетали и до зграде градоначелника, где су предали
захтев за смањење цене грејања, а потом су отишли и до зграде
Јавног медијског сервиса РАдио Телевизије Србије, како би изразили портест, јер та медијска
кућа не извештава, нити о њиховим активностима, нити о захтевима.

Шабић поздравио најаву Министарства привреде
Извор:Н1

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић
поздравио је данас најаву Министарства привреде да ће у наредних неколико дана бити јавно
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објављен уговор о продаји Железаре Смедерево кинеској компанији Хестил. Проактивно
објављивање информација о
свим, поготово најкрупнијим, располагањима јавном имовином и новцем једини је исправан
однос према правима јавности утврђеним Уставом и законом, саопштила је служба повереника.

Протест пензионера
Извор:Н1

У понедељак смо у „Дневнику“ говорили о томе како је мало оних који користе изборе да врше
притисак на политичаре који су у трци за власт. Ретки који су изашли на улице су пензионери.
Наиме Удружење синдиката пензионера Србије одржало је протест у центру Београда уз
упозорење да се социјални и
економски положај пензионера у Србији и даље погоршава.
Старији грађани и грађанке улица и стара прича. Саговорник 1 Тражим само нормалан живот,
ништа више, апсолутно ништа више.
Рана од 2014. није зарасла. Смањење пензија још боли. Тврде није тачно да
нису оштећени пензионери са примањима испод 25.000 јер је уведена ТВ претплата, порасли
порези, цене на рафовима и тезгама.
Саговорник 2 Комплетна ова Влада лаж, то је једна огромна лаж. А овај ПУПС
ухлебио се и пар његових и њему као ми добровољно дали. Па њему није кад има плату
директора.
Репортер: Адам Сантовац Њих 200 уверава на изборима ће казнити политичаре али још више
су кивни на оне који не одолевају притисцима политике, на институције.
Саговорник 3 Па у једном зачараном кругу Уставни суд, Скупштина, Влада, Републички фонд
ПИО пљачкају најсиромашније, а то су пензионери. Репортер: Адам Сантовац Зато су у
поштанско сандуче градоначелника престонице убацили захтев да смањи цену грејања али
главна адреса била им је Уставни суд коме су поручили да се не прави луд. Овде су предали
нову иницијативу за оцену уставности одлуке о смањењу пензија јер је претходно суд одбио.
Михајло Радовић, Удружење синдиката пензионера Србије По чијем налогу они то раде. Ми
желимо да коначно Уставни суд као највиши орган покуша да се призове памети и те судије ту
и да решавају онако како су се заклели.
Репортер: Адам Сантовац Без критике трећег доба о томе како поштује кодекс није прошла ни
седма сила.
Саговорник 4 Медији не обавештавају, ево ви сте ту Н1 је ли телевизија, ви ћете известити.
Остале телевизије не извештавају.
Репортер: Адам Сантовац Зато је једна од станица протеста био и РТС јер кажу није им јасно
како медијска кућа коју финансирају о захтевима пензионера континуирано ћути.
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Покренућемо нови талас приватизације
Извор:Ројтерс
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Металуршки и комбинат у процесу тражења стратешког партнера
Извор:ТВ Мост

Спикер: Генрални директор Србијагаса Душан Бајатовић, изјавио је у Кикинди, одговарајући
на питање новинара о судбини два тамошња гиганта фабрици Тоза Марковић и
метанолскосирћетном Комбинату, да Србијагас стоји иза тога да та два предузећа наставе да
раде. Душан Бајатовић, генреални директор
Србијагаса: Сигурно наредних годину ипо дана, а све прогнозе то говоре, ће они имати услова
да несметано раде, како по цени гаса, тако и по цени потражње својих производа на тржишту
које није српско, него доминантно извозно, што би требало да одговара и држави Србиј. Нисам
забринут за метанолскосирћетни
комбинат, нећемо ту фабрику испустит из руку, ићиће у правцу тражења стратешког партнера
и нових инвестиција. Лично мислим да би било добро да оно што је заборављено било у српској
приватизацији, а то је докапитализација, да то буде један од модела, а не само продаја самса по
себи. У сваком случају, било
да идемо на докапитализацију или на неко ново стратешко партнерство, то мора да буде неко
коме је то кор делатнст, коме је основна делатност. То је добро, ако што је сада урађено са
Железаром. Неко ко се заиста бави производњом метанола и сирћетне киселине да буде
стратешки партен, јер та фабрика не може да
ради за регион, не може да ради српско тржиште, него мора да ради далеко шире и то је добро.
Она може да буде велики нето извозник. Што се тиче Тозе Марковића, ми смо дуго
упозоравали на тај проблем. Ја се сећам када само ми долазили да искључимо гас, па исто
радници нису дали да се искључи гас, атада су радили за приватне власнике те компаније и
били су против тога да Србијагас искључи гас. Ми смо дуго времена упозоравали да се ту
дешава једно велико прање новца, на краја је држава између осталог и на основу финансијске
истраге коју је спорвела Србијагас, предузела одређене мере, ти људи су притворени у току је
судски процес и фабрика је сада у фази стечаја. Ми ни у фази стечаја нисмо били за то, и
Србијагас је наметнула то да мора да се ради. Нема везе што је стрчај, схватили смо то као неку
врсту прелазног стања, та фабрика је јако добра и има тржиште и добру технулогију, запослене,
сировину. Дакле може да ради.
Да је то тако, они су чини ми се 400 хиљада евра били позитивни на крају ове године. Ако неко
под стечајним управником може да ради и да има профит, онда сигурно и у регуларнијим
условима може да ради, а то је да се унапред изврши и припреми пар организација.
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Вучић најавио нови талас приватизације
Извор:Ројтерс

Спикерка Председник Владе Александар Вучић најавио је у интервјуу за Ројтерс нови талас
приватизације државних предузећа која су у губицима, уколико победи на изборима. Телеком
ће бити много лакши за решавање него РТБ Бор и Ресавица, али ћемо се борити и за Бор и за
Ресавицу, рекао је Вучић. Ресавици ће бити најтежа за решавање. РТБ Бор неће бити лак, али
верујем да можемо успети у томе и уверен сам да РТБ Бор може бити врло успешна компанија,
као и да ћемо успети да спасемо и задржимо највећи број запослених у Ресавици, истакао је
српски премијер. Додао је да ће учинити све што је потребно за позитиван исход када се Мисија
ММФ-а после избора врати ради следеће ревизије аранжмана. Без позитивне оцене ММФ-а
било би ми врло тешко да будем премијер, рекао је Вучић за Ројтерс.
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