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Чекајући укидање прелевмана, млекари смањују производњу
Извор: РТС

Иако је прошле године у средњем Банату забележен пораст броја говеда за 13, а млечних крава
за осам одсто, произвођачи млека са неизвесношћу очекују укидање државних прелевмана на
увоз млека и млечних производа из Европске уније. Кажу, квалитетом могу да буду
конкурентни, али не и ценом.
На фарми Душана Тодорова из Зрењанина тренутно је 54 грла, од чега 20 музних крава.
Дневно испоручује око 440 литара млека, а могао би и више. Неизвесност на тржишту која се
очекује после евентуалног укидања прелевмана на увоз млека и млечних производа натерала
га је да смањује производњу.
"Сад планирамо само да преживимо и чекам да видим шта ће се са Европском унијом десити.
Ако буде да се увозе из Европске уније сиреви, неки производи који су ко зна каквог квалитета
и по којим ценама, бојим се да не прођемо као свињари", каже произвођач млека Душан
Тодоров.
Фарма Тодорових је у Мужљанском риту. Пашњаци су свуда около, па син Ненад сматра да
млечно говедарство овде има шансу уз подршку државе.
"Треба што више да искористимо природне ресурсе и остале ресурсе. Постоји могућност да се
фарма прошири и у функционалном делу и у производном делу", истиче произвођач млека
Ненад Тодоров.
У зрењанинском "Млекопродукту" кажу да, на пример, сир произведен код њих кошта три и
по, а стране компаније нам га нуде по један и по евро за килограм. Укидање прелевмана
изазвало би ланчану реакцију.
"Истог момента 'Млекопродукт' ће престати са откупом на 60 одсто у 25 села Средњобанатског
округа", каже директор "Млекопродукта" у Зрењанину Живанко Радованчев.
Представници Скупштине Србије у последњем сазиву наводе да су помогли сточарима који су
повлашћени при закупу државне земље и да им се приликом пречег закупа рачуна средња
републичка цена.
"Уколико је закупнина негде рецимо 500 евра, он има право да прихвати средњу цену, која је у
овом тренутку у Републици Србији негде око 190 евра", истиче председник Одбора за
пољопривреду Скупштине Србије Марјан Ристичевић.
Прелевмани на увоз млека и млечних производа из Европске уније важе до краја јуна. Тако ће
српско тржиште млека постати занимљиво Европи, јер имају забрану трговања са Русијом.

Објављен купопродајни уговор за Железару
Аутор: ФоНет

Министарство привредеСрбије објавило је на свом сајту Уговор о купопродаји имовине
Железаре Смедерево, који је Влада Србије 18. априла потписала са кинеском компанијом
Хестил.
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Министар привреде Србије Жељко Сертић и председник "Хестил" Ју Јонг у понедељак су
потписали купопродајни уговор за Железару Смедерево, којим је кинеска компанија преузела
98 имовинских целина Железаре за 46 милиона евра.
Текст уговора, на српском, енглеском и кинеском језику, има има 1.170 страна и може се
прочитати у целости на сајту Министарства привреде.
Компанија "Хестил" је највећи произвођач челика у Азији, са годишњим производним
капацитетом од 50 милиона тона. Власник власник је 37 високих пећи, а прошле године је
произвела 47,8 милиона тона челика.

МУКЕ РАДНИКА "ФРАДА" ИЗ АЛЕКСИНЦА Ни уз пресуду не могу
назад на посао већ ГОДИНУ ДАНА
Аутор:Бранко Јанчаковић

Група радника алексиначког “Фрада” не може да се врати на посао већ годину дана, иако имају
правоснажне и извршне пресуде у своју корист.
Деветорица чланова два синдиката добила су отказе због штрајка 2014. Суд је одлучио да
предузеће осморицу мора да врати на посао. Међутим, већ годину дана пословодство одбија да
поступи по налогу суда.
- Кад је пресуда постала извршна, дошли смо у фабрику, али нас је директор Бранимир
Забуновић вратио још са капије уз образложење да је седиште фирме пресељено у Београд и да
треба тамо да се јавимо. Провером адресе утврдили смо да се ради о канцеларији у једном
београдском хотелу - каже Млађан Марковић.
Горан Радић каже да пословодство стално пребацује раднике из фирме у фирму, иако се
фабрика и погони све време налазе у Алексинцу.
- Седиште фирме “Фрад филтери” директор је прво преселио у Београд у хотелску собу. Та
фирма има једног запосленог, директора Забуновића, док је све раднике после пребацио у
“Фрад интернационал Београд”, огранак Алексинац, а сада је најновији назив фирме “Фрад
продакшн Алексинац”. Радници су све време у погону овде у Алексинцу. Он је на суду рекао
како је требало да се вратимо у прву фирму, али нисмо имали потписане анексе са другом
фирмом у коју су прешли радници - каже Радић.
У Основном суду у Алексинцу кажу да је донето решење о дозволи извршења, али да је “Фрад” у
законском року уложио приговоре. Портпарол суда Мира Павловић каже да поступак
пролонгира и то што је “Фрад” мењао називе фирми.
- Због тога повериоци не знају кога да означе као дужника, па им судија враћа документацију
да ускладе податке - каже она.
Забуновић није желео да коментарише случај када смо га позвали телефоном.
- Немам коментар, не бих улазио у те полемике - каже Забуновић.
Он је иначе, раније прекршајно кажњаван јер је новинама ударио радника током штрајка.
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АМБИЦИОЗНИ ХОЛАНЂАНИ У СРБИЈИ Запослићемо 250 људи и
обезбедити 350.000 тона сточне хране
Извор:Танјуг

Министар привреде и финансија, Жељко Сертић и Душан Вујовић, разговарали су данас у
Београду са челницима холандске компаније “Ројал Де Хеус Груп” о реализацији њихове
инвестиције у Србији, вредне 20 милиона долара, у области сточарства и производње хране.
Гости из Холандије су изнели планове по којима ће “Ројал Де Хеус Груп” запослити укупно 250
људи и обезбедити производне капацитете од 350.000 тона квалитетне сточне хране.
То ће учинити инвестирањем у постојећу фабрику у Шапцу, али и куповином још два
производна погона, саопштило је Министарство привреде.
Сертић је обећао сву неопходну помоћ Владе Србије холандској компанији, истакао да нови
закон о улагањима омогућава инвеститорима да за кратко време реализују своје планове и
изразио уверење да ће “Ројал Де Хеус Група” знањем, искуством и технологијама унапредити
развој аграра у Србији.
Власник и генерални директор компаније Коен Де Хеус рекао је да је веома задовољан
одличном сарадњом са српском владом.
- Компанија жели да дугорочно допринесе развоју сектора поллопривреде и сточарства у
Србији кроз инвестиције у производне капацитете, људе и своје клијенте кроз трансфер знања.
Очекујемо да се повежу инвеститори у сектору пољопривреде и да ћемо заједно направити
добар ланац који ће омогућити развој српске пољопривереде - рекао је Хеус.
Министар финансија Душан Вујовић рекао је да је задовољан што је циљ холандских
инвеститора производња која ће бити минимално заснована на употреби хемикалија и
антибиотика, како бисмо имали здраву сточну храну.- “Ројал Де Хеус Гроуп” је, од прошле
године, 100 одсто власник компаније “Протеинка” из Шапца, а до данас су уложили 7,5
милиона евра и запослили око 100 људи.
На састанку су учествовали и председник ПКС Марко Чадеж и представници НАЛЕД-а,
наведено је у саопштењу.

Пироћанци ће "Икеи" правити дрвене играчке
Аутор:В. Ћирић
Бугарска фирма "Ирели" отвара погон у ком ће упослити столаре из југоисточне Србије.
Изабрали овај крај због добрих радника и буковине са Старе планине
ГРАД Пирот и бугарска фирма "Ирели", која већ годинама производи робу за ланац "Икеа",
потписала је са овом светски познатом фирмом меморандум о сарадњи. То практично значи да
ће поменута компанија из суседства до краја јуна, на плацу у Индустријској зони у Пироту
изградити погон за производњу играчака од буковине. У погону чија опрема вреди милион
евра, за почетак, радиће двадесетак младих столара, а касније још 90.
Иван Иванов, власник поменуте бугарске компаније, каже да већ има два погона у Пазарџику и
Монтати и да је у њима ангажовано 500 радника, који примају сасвим солидне зараде и
наравно, на време. Пирот као седиште трећег погона није случајно изабран, а осим класичних
дечјих играчака, овде ће се производити и игралишта са дрвеним елементима.
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- Основни разлог што смо овде, јесте поверење у људе са којима смо преговарали и договарали
читав посао. Осим са градским руководством, које је испунило све обавезе, на разумевање смо
наишли и у ЈП "Србијашуме" у њиховој централи у Београду, али и у овдашњој испостави. Са
њима смо се договорили о испоруци 5.000 кубика дрвета, колико ће бити потребно за
производњу до краја ове године и додатних 10.000 кубика за наредну годину. Овај крај обилује
сировином за нашу делатност, а знам да неће бити никаквих проблема око испоруке констатује Иванов.
Пирот је пре транзиције имао огромну дрвопрерађивачку индустрију са око 3.000 радника. Од
тога, током минулих година није остао "ни камен на камену". Од индустрије, оличене у
"Полету" и "Столару", која је извозила намештај и дечје креветиће у Русију и на друга тржишта,
остало је свега неколико приватних пилана. Градоначелник Владан Васић сматра да је ово
почетак за овдашње дрвопрерађиваче.
- Док други градови поклањају земљиште, "Ирели" је свој плац у Индустријској зони купио јер
је проценио да ће се инвестиција исплатити - каже Васић.
УНИШТЕНИ "ПОЛЕТ" И "ЦИЛЕ"
ФИРМА "Полет" која је уништена разним лоповлуцима у последње две деценије прошлог века,
била је главни произвођач телевизорских кутија за тржиште Русије. Радници те фирме су
даноноћно товарили робу на пиротској железничкој станици, а руски вагони су, због својих
габарита долазили преко суседне Бугарске, јер нису могли да "се провуку" кроз тунеле у
Сићевачкој клисури. Дрвопрерађивачке фабрике "Циле" у Димитровграду и "Украс" у Белој
Паланци су такође веома успешно радиле.

Околина Бора лежи на 7 милијарди долара!
Аутор:Љубиша ТРИФУНОВИЋ
"Фрипорт Мекморан" И "Резервоар минералс" предају извештај влади Србије. Најављују да ће
2022. године отворити руднике у Чукари Пекију
ЛЕЖИШТЕ бакра и злата "Чукару пеки" код Бора, које истражују америчка корпорација
"Фрипорт Мекморан" и канадски "Резервоар минералс" (РЕВ), по прелиминарној економској
студији, рађеној према садашњим ценама метала које су једне од најнижих у последњих
неколико деценија, процењује се, у нето износу, на невероватних седам милијарди долара сазнају ексклузивно "Новости".
Према извештају који ће ускоро бити предат Влади Србије, после чега се очекује да се затражи
дозвола за експлоатацију, а у који су "Новости" имале увид, напомиње се да би припреме за
отварање рудника требало да почну 2019, а да само лежиште треба да постане оперативно
2022. године. Процењује се, такође, да би се руда из лежишта "Чукару пеки" вадила све до
2037. године. Међутим, несумњиво је да ће век тог рудника бити дужи, јер се геолошка
истраживања на том простору - настављају.
У прелиминарној економској студији наводи се и да би трошкови отварања рудника на потезу
"Чукару пеки", који је од Бора удаљен седам километара, требало да износе до 500 милиона
долара! Такође, недвосмислено се наводи да је то лежиште, у овом тренутку, најбогатији
светски ресурс бакра и злата.
Као олакшавајућа чињеница, у економској студији се наводи да би близина погона за прераду
руде у РТБ "Бор", као и нова, најсавременија топионица изграђена у кругу тог предузећа,
додатно утицала на ниже цене вађења и прераде руде из лежишта "Чукару пеки". Наводи се и
да би од експлоатације рудника држава Србија убирала пет одсто нето прихода таксе за
коришћење минералних сировина, као и додатних 15 одсто на име пореза.
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Рударски стручњаци, с којима су "Новости" разговарале, сматрају да најављена продаја дела
истражних права у борском лежишту бакра и злата "Чукару пеки" за готово 263 милиона
долара, које је корпорације из САД "Фрипорт" понудила канадској компанији "Лундин", неће
успорити отварање и развој тог рудокопа.
Наиме, иако су челни људи "Лундина" најавили да очекују да ће закључити уговор, РЕВ, који у
пројекту "Чукару пеки" има 45 одсто удела и право прече куповине, на понуду "Фрипорта"
треба да одговори до 3. маја. А према сазнањима "Новости", за посао у околини Бора највеће
светске рударске компаније нуде РЕВ стратешко партнерство за завршетак истраживања и
отварање рудника.
С друге стране, у РЕВ разматрају могућност да сами откупе 55 одсто акција "Фрипорта" јер им је
за то потребно, према условима уговора о заједничком улагању, око 150 милиона долара. На тај
начин, канадска компанија постала би једини власник истражних права у рејону "Чукару
пеки", што би јој, касније, омогућило да, будући да сама не може да отвори рудник, постави
своје услове за избор партнера с којим би ушла у посао отварања једног од најбогатијих
лежишта бакра и злата на свету.
ПРОДАЈУ ИСТРАЖИВАЧКА ПРАВА
ПИТАЊЕ које се поставља је зашто је "Фрипорт", једна од најмоћнијих светских рударских
корпорација, одлучила да прода део својих истраживачких права у околини Бора. За
познаваоце рударства то, међутим, уопште није изненађење. То, између осталог, потврђује и
податак да је "Фрипорт" "Лундину" већ продао део својих акција у чилеанском руднику бакра
"Канделарија" за 1,8 милијарди долара.

Шпанија ће помоћи Србији у развоју пољопривреде
Извор:Бета
Шпанија је спремна да пружи подршку Србији у развоју пољопривреде и пренесе своја
искуства и знања у тој области, како би искористила своје потенцијале, изјавио је Аитор Мате,
шеф економског одељења шпанске амбасаде
Шеф економског одељења шпанске амбасаде у Србији Аитор Мате изјавио је данас да је
Шпанија спремна да пружи подршку Србији у развоју пољопривреде и пренесе своја искуства и
знања у тој области, како би Србија искористила своје потенцијале и достигла европске
стандарде.Он је, како се наводи у саопштењу шпанске амбасаде, навео да је у Шпанији
регистровано милион фарми и да је искоришћено и 24,8 милиона хектара пољопривредног
земљишта.
Према Матеовим речима, тајна успеха шпанских пољопривредника је у наводњавању и
модерној пољопривредној механизацији, јер се од укупног употребљивог земљишта чак 3,6
милиона хектара земље наводњава.
"Данас Шпанија има више од 40 произвођача опреме и система за наводњавање и још толико
компанија за пројектовање и монтажу, са укупном продајом од више од две милијарде евра, а
40 одсто те производње се извози у више од 70 земаља", казао је Мате.
Он је додао и да Шпанија константно улаже у развој и модернизацију пољопривредне
механизације.
У саопштењу се додаје да је Србија прошле године увезла индустријску опрему и машине из
Шпаније у вредности од 7,9 милиона евра, али се више од тога из те земље увозило месо,
производи аутомобилске индустрије, одећа и риба.
Истиче се и да ће своја најновија технолошка достигнућа у области пољопривреде Шпанија
представити и на овогодишњем Сајму пољопривреде у Новом Саду, од 14. до 20. маја.
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Икар(б)ус се спрема да опет лети!
Аутор:Бојана ЦАРАНОВИЋ
Земунска фабрика за производњу аутобуса после пуних шездесет година поново почиње да
израђује лаке и јефтине авионе. Праве "зебу", вишенаменску летелицу
ПОСЛЕ више од шест деценија од када је последњи авион полетео са "Икарусове" "писте",
наследник некадашњег гиганта, данашњи "Икарбус" спрема се за нови лет! У погону
новобеоградске фабрике која је препознатљива по вишедеценијској производњи аутобуса, како
"Новости" сазнају, у току је израда модела "зеба", вишенаменског врлолаког авиона, намењеног
обуци пилота, осматрању, рекреативном и спортском летењу... Ваздухоплов је, изузев мотора,
израђен од комплетно домаћих материјала, а у серијској производњи могао би да се нађе већ
крајем године.
У производној хали "Икарбуса" затекли смо јуче тим пројектантске фирме "Стерна", са Иваном
Дунђерским на челу, ваздухопловним инжењером који је идејни творац и пројектант новог
авиона. У току су завршни радови на моделу у реалној величини, двоседу са дуплим
командама. Завршене су конструкције трупа, крила и репних површина, а следи опремање
унутрашњости авиона.
- Модел чија се израда приводи крају, није намењен за летење, већ за структурно и статичко
испитивање на земљи - каже Дунђерски, иначе инжењер који је радни век провео у
ваздухопловној индустрији радећи у панчевачкој "Утви" и у Директорату цивилног
ваздухопловства. - Идентично ће изгледати будућа летелица, али тек после статичких
испитивања следи градња прототипа, а одмах затим, надамо се и серијска производња. То је
лаки, брзи и покретљиви авион способан за продужене мисије крстарења и ношење
разноврсног корисног терета.
Потреба за оваквом врстом авиона, како вели наш саговорник, велике су и код нас и у свету. А
идеју и пројекат авиона, који би био веома поуздан, а јефтин у односу на такве произведене у
иностранству, препознало је и руководство "Икарбуса".
- Постоје два разлога што смо се одлучили за овај пројекат - емотивни и економски - каже
Александар Вићентић, генерални директор "Икарбуса". - Од 1923, када је чувени пилот
Димитрије Коњовић ударио темеље "Икарусу", до 1961. године, одавде су излетела 1.134 авиона,
а ми сада после велике паузе желимо да се вратимо летелицама. А циљ нам је да до краја
године поново полетимо.
Како наши саговорници кажу, оваква врста авиона у свету кошта од 50.000 до 100.000 евра.
- Наша "зеба" биће знатно јефтинија и приступачнија, али веома поуздана и издржљива, са
челичном структуром трупа и алуминијумским крилима - каже Дунђерски. - Само у Србији има
барем 30 спортских аеродрома. Специфичност нашег модела је што ће и одржавање бити
јефтиније, а у договорима смо са банкама које ће омогућити да се ова летелица купује и на
лизинг, попут аутомобила. Очекујемо, ипак, да ће највећа потражња овог авиона бити у
иностранству.
Како наш саговорник каже, "зеба" обједињује неке карактеристике извиђачких ваздухоплова,
хеликоптера и летелица за осматрање из ваздуха.
- Све осим мотора авиона, у потпуности је пројектовано и развијено у Србији - каже Дунђерски.
- Авион је идеално решење за приватно летење, обуку пилота и надзор из ваздуха. Ниска
набавна цена и трошкови коришћења, као и велика употребна вредност и флексибилност за
вишенаменске примене, велике су предности. Уз све то, "зеба" уз врло мале измене може да
постане и беспилотна летелица.
САРАДЊА
ОСИМ "Икарбуса" и "Стерне", у овом послу учествовали су и "ИмполСевал" - Севојно,
"Полиестер" Прибој, Институт Имтел-Београд, "Интертек" из Пазове, АПС - Београд, "Теамс
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Десигн" - Београд и други произвођачи домаће индустрије. Авион је рађен у сарадњи са
Машинским факултетом у Београду и групом инжењера и стручњака из ваздухопловне
индустрије.
У ВАЗДУХУ ТРИ САТА
"ЗЕБА" је пројектована за цивилне и посебне захтеве - извиђачке патроле, електронско
прикупљање података и антитерористичке операције, помоћ код природних катастрофа и
елементарних непогода - кажу у "Стерни" и "Икарбусу". - Може остати у ваздуху у случају
потребе и више од три часа. У многим земљама одавно постоји потреба за нискобуџетним
ваздухопловом. Крило над кабином омогућује посади одличну видљивост, полетно-слетна
стаза је кратка, постоји падобран за цео авион за ванредне ситуације, а има и велики
оперативни долет.

Од четворо запослених, један брине о инвеститорима
Аутор:Љ. Малешевић

Војвођанске општине привукле су у последњој деценији у просеку четири и по директне стране
инвестиције, а најуспешније су биле оне локалне самоуправе које су формирале и развијале
канцеларије за економски развој, као посебна одељења за подршку постојећој привреди и
анимирању инвеститора, показало је истраживање НАЛЕД-а у оквиру пројекта „Анализа
капацитета јединица локалне самоуправе у Војводини за управљање активностима локалног
економског развоја”.
– Неспорна је позитивна корелација између капацитета канцеларија за локални економски
развој и резултата на пољу економског развоја – објашњава члан Управног одбора НАЛЕД-а
Горан Ковачевић. – Уз то, локалне самоуправе које су одлучиле да додатно унапреде квалитет
услуга уласком у НАЛЕД-ов програм цертификација општина с повољним пословним
окружењем имају још бољи учинак. Једанаест општина у Војводини које су успешно прошле
кроз цертификацију привукле су готово три пута више улагања у односу на остале средине.
Истраживање указује на то да је неопходно да општине у Војводини више чине на јачању
аутономије канцеларија за локални економски развој, унапређењу знања запослених, као и да
спрече осипање кадрова који услед ниских зарада – а просек плата је 42.795 динара – прелазе у
приватни сектор или због избора и рационализације бивају премештени у друге органе управе.
Готово у четвртини војвођанских општина само једна особа брине о доласку инвеститора и подршци привреди, иако је четворо формално запослено у канцеларији за локални
економски развој. Проблем представља, указано је у истраживању, и то што запослени у
канцеларији за локални економски развој не препознају довољно значај рада с постојећим
фирмама и предузетницима у општини, које сврставају тек на пето место приоритета, док се
највише фокусирају на аплицирање за донаторске пројекта.
Где су канцеларије за развој
Забрињава, чуло се у Панчеву на представљању резултата НАЛЕД-овог истраживања, и то што
су улагања локалних самоуправа у Војводини у програме локалног економског развоја готово
занемарљива: прошле године просечно су износила 2,1 процента буyета. Шест општина у
Војводини још нема канцеларије за локални економски развој, док су две формално основале
ту институцију, али су опремљене просторије празне због забране запошљавања.
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После „Телекома”, „Лазард” продаје и аеродром
Компанија „Лазард” изабрана је за саветника у приватизацији Аеродрома „Никола Тесла”,
потврђено је у Министарству грађевине, инфраструктуре и саобраћаја.
Како су рекли у том министарству, од шест заинтересованих понуђача, колико их је доставило
понуде, као најповољнија изабрана је понуда „Лазард фререс” САС-а из Француске.
„Лазард” је понудио цену од 1,27 милион евра за накнаду за извршење услуге саветовања и 3,22
милиона евра на име накнаде за успешно извршење посла, кажу у ресорном министарству.
„Почетком следеће недеље биће потписан уговор с понуђачем ’Лазард фререс’ САС, након чега
ће бити одржан иницијални састанак између представника Владе, Аеродрома и изабраног
саветника у циљу упознавања тимова и припреме за реализацију пројектног плана”, наводи се
у одговору Министарства саобраћаја. Подсетимо, Аеродром је крајем јануара покренуо јавну
набавку за менаyерско-консултанске улуге.
Компанија „Лазард”, у којој истакнуту позицију има и бивши српски функционер Божидар
Ђелић, била је приватизациони саветник и за „Телеком Србија”. Та приватизација завршила се
неуспехом јер Влада Србије није била задовољна понуђеном ценом.
Почетком ове године премијер Александар Вучић је рекао да очекује да до краја године буде
завршена приватизација те компаније, а по писању медија, као потенцијални купци су се
појављивали турски „ТАВ Ерпорт” холдинг и француски „Винчи”.
Република Србија у Аеродрому има власнички удео од 83,1 одсто, а тренутна тржишна вредност
компаније износи 30,9 милијарди динара (251,2 милион евра).

Банкари и газде чекају нову владу
Аутор:Д. Вујошевић

Сви у „плусу” само привреда у „минусу” – тако се у једној реченици може објаснити
кредитирање привреде у првом квараталу ове године. Недавно објављени подаци Кредитног
бироа Удружења банака Србије говоре да су зајмови дати привреди у поменутом периоду
забележили пад од 1,7 одсто и зауставили се на суми од 1.370,20 милијарди. Пред дочек 2016.
било их је 1.393,19 милијарди. Ситуација је била слична и целе прошле године: кредити су или
стагнирали или бележили пад. Без раста кредитног портфолија у тој области нема ни развоја
привреде, посебно не у континуитету. С друге стране, банке имају сасвим довољно новца да за
пројекте за које сматрају да су исплативи позајме новац, али то не чине. Зашто? О томе
међународни консултант Милан Ковачевић каже за „Дневник”:
– У овом тренутку се не поклапају интереси банака и привредника који су спремни да позајме
новац и испуњавају услове за то – сматра он. – Компанијама би одговарали дугорочни зајмови.
Банкама пак одговара да пласирају краткорочне кредите који ће им се брзо брзо вратити. Мало
је и кандидата за кредите уопште јер, реално, код нас је мало и предузећа која добро раде.
Високе су и камате. Истина је да су стопе пале, али су за динарске кредите код нас још увек
двоцифрене. Банке на тај начин надокнађују оно што им није враћено због НПЛ-а. Додамо ли
томе и предизборну атмосферу, у којој су сви веома обазриви па и банке, имамо и резултат
какав имамо. Потоње ће се решити ускоро, али други проблеми остају.
Једна од ретких кућа које ових дана лансирају кредит за привреду је Сбербанка. То је „Спектар”
кредитна линија која, осим зајма, нуди и картице и прекорачење по текућем рачуну. Рок
враћања је до шест година. Члан Извршног одбора банке Душан Радичевић каже да су се на
такву понуду одлучили да би пословним људима омогућили да лакше планирају активности
компаније.
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Код индексираних кредита камате су 8,75 одсто, а код динара 14,45 процената на годишњем
нивоу. Повољније може ако компанија ради дуже од четири године.
Колико ће то одговарати привредницима, остаје да се види. Тек, враћање кредита није код нас
лако. Тако је код привреде, по подацима УБС-а, доцња 17,9 одсто, док су грађани у кашњењу 7,4
одсто.
Велики су интересантни
Први човек Опортјунити банке Владимир Вукотић каже и да већина банака има у фокусу
одобравање кредита за велике клијенте. Мала предузећа и, посебно, предузетници уопште, на
периферији су њихових интересовања. А баш ти мали бизниси могли би донети више радних места и развој у тој области.
Осим тих кључних проблема, ту је и чињеница да код нас нема много правих и добрих
пројеката за које би банкари одмах били спремни да уђу у аранжман. А када је то у питању, ни
камате нису проблем. Корпоративним клијентима банкари нуде кредите уз стопе од 2,5 до 4,5
одсто на годишњем нивоу, и то ефективно. За то се никако не може рећи да је неповољно.

Предузетништво као одговор на економску кризу
Аутор:В. Црњански

Конференцијом насловљеном “Да ли је предузетништво за мене?” Унеско катедра за студије
преузетништва Универзитета у Новом Саду је у Центалној згради УНС, радно обележила
десетогодишњицу оснивања.
О томе шта је предузетништво, како оно утиче на дрштво и како се учи и може учити, какав је и
каквог ће тек бити значаја за нас, чуло се из разних углова – мултидисциплинарно - онако како
се о томе одавно говори а и у живот спороводи у развијеном, свсременом свету.
Одржани су панел разговори на тему агро предузетништва, предузетништва у култури и
предузетништва у медицини. Представљене су и успешне предузетничке приче на пољу
иновација из области медицине (Војин Јевремовић), културе (Дарко Станимировић) и
пољопривреде (Бранко Панић). Посредством видео записа на овој конференцији учесницима
су предочена и искуства полазника, свршених мастера Унеско катедре: Слађане Глушчевић
(Портал Агро смарт), Игора Ерхарића (Сити Хостел).
- Прогнозе говоре да половином овог века, сем кроз предузетништво неће бити другог
запошљавања, да ће доминирати предузећа са двадесетак запослених, а животни век тих
предузећа трајаће у просеку пет година – каже професор др Војин Шенк, шеф Унеско катедре
за студије предузетништва УНС, илуструјући нам блиску будућност света који се убрзано мења.
Према његовим речима, учинак ове катедре огледа се у низу активности. Међу најзначајнијим
је такмичење “Најбоља технолошка иновација” које је подстакло оснивање више од 80
предузећа. Осим тога, преко учешћа у Европској предузетничкој мрежи, повезивањем наших с
предузетницима у иностранству, потписано је 39 уговора и ангажовано 300 клијената. Један од
резултата је и Пословни инкубатор, који тренутно има 11 станара, малих и средњих
иновативних предузећа.
Од оснивања, Унеско катедра активно је укључена у промоцију предузетништва и
предузетничке културе, на Универзитету и у широј заједници. Усмерена је ка студентском
предузетништву, повезивању универзитета и привреде, подршци иновацијама. Образовна
мисија Унсеко катедре одвија се кроз мастер студије “Предузетништво”, на коју се ове године
уписује осма генерација студената. До сада је студије одслушало више од 80 полазника. Студије
се реализују на енглеском и српском језику и до данас су задржале карактер регионалних, с
предавачима из Босне и Херцеговине и Македоније.
- Предузетништво је одувек постојало у свим областима живота, и историја цивилизације је и
историја генерација предузимљивих људи, а њих, процена је, у сваком друштву има око пет
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одсто. Али, дух и предузетнчка знања стичу се и образовањем - истакла је проф. др Фуада
Станковић, прва шефица Унеско катедере за студије предузетништва Универзитета у Новом
Саду.
Ректор Унверзитетау Новом Саду преофесор др Душан Николић, поздрављајући учеснике
конференције, и сам је признао да му је време, од почетне скепсе спрам покретања студија
предузетништва на Универзитету, показало и доказало изузетну важност предузетништва и
знања о њему која постају неопходна за извеснију будућност Универзитета, нарочито кад се
узме у обзир текућа светска и домаћа економска криза.

У најперспективнијем занимању тек 15 одсто жена
Аутор:В. Ђ.

Девојчице у Србији требало би подстаћи да се, приликом одабира будућих каријера, што више
укључе у ИТ сектор, јер се сада тек 15 одсто њихобразује за ову област, речено је на округлом
столу “Укључивање девојчица у свет ИКТ-а и предузетништва”. На скупу, који је одржан у
Теленору Србија поводом међународног Дана девојчица, наведено је да постоје предлози да се у школе уведу нови предмети из ИТ области.
Државна секретарка у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић
навела је да се већ три године преговара с Министарством просвете, а недавно је одржан и
састанак на тему увођења предмета програмирање и информатика уподобљена савременим
потребама.
Она је навела да истраживања показују да велика већина девојчица показује интересовање за
ову област, само 15 одсто њих се за то и образује, а све које упишу факултете тог усмерења
заврше студије с високим оценама.
Генерална директорка Теленора Србија Ингеборг Офстхус рекла је да су за подстицање
привредног раста и развоја привреде потребне технологије, иновације и предузетнички дух, а
то не може да се уради само са пола популације. И сама је, како је рекла, кад је пошла у школу
мислила да ће бити у музичкој индустрији, и није знала да ће завршити баш у Србији и то у
телекомуникацијама.
- Нисам знала да ће се то десити , али сам јако срећна што сам овде - рекла је она и додала да би
девојчице требало да покушавају, јер је најгоре што може да се деси да не успеју, али и из тога
ће свакако нешто научити.
- Статистика показује да 30 одсто девојака од 15 до 19 година напусте образовање после основне
школе, трећина вас. Жене су мање плаћене за исте послове, мање их је запослено него
мушкараца, и од укупног броја предузетника оне чине само трећину. Те податке морамо да
мењамо - поручила је саветница у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Гордана Гавриловић.
Председница Удружења пословних жена Србије Сања Поповић навела је да је овогодишњи Дан
девојчица у ИКТ-у, за разлику од претходних који су укључивали само посете компанија,
обогаћен промоцијом креативних активности талената девојчица седмог и осмог разреда
основних школа, као што је вештина коришћења веб технологија у презентацији
предузетничких идеја.
Ове године Дан девојчица организован је у 18 градова, и то у Београду, Чачку, Нишу, Врању,
Ваљеву, Суботици, Новом Саду, Зрењанину, Зајечару, Обреновцу, Пожеги, Сремској
Митровици, Пећинцима, Лесковцу, Крагујевцу, Меленцима, Параћину и Јагодини.
Око 1.280 девојчица из 95 основних школа, 11 средњих школа и шест канцеларија за младе
учествовало је у овој манифестацији. Девојчице су посетиле 85 предузећа, две средње школе и
два факултета добиле прилику да непосредно увиде које су могућности, изазови и перспективе
образовања и рада у занимањима у којима жене нису довољно професионално заступљене. оне
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су акође имале шансу се упознају и разговарају са успешним женама из света предузетништва,
инжењерства, ИТ сектора, занатско-техничких занимања и других професија нетипичних за
жене.
Дан девојчица покреће све важне актере у заједници, породицу, школу, послодавце, медије и
пре свега младе да раде на превазилажењу родно специфичних стереотипа о свету рада и
занимања.

Зашто, у години предузетништва, нико не хита у приватнике?
Извор: Н1

Ову годину је влада прогласила за годину предузетништва. У буџету је одвојено и око шест
милиона евра за почетнике у послу. Ипак, не хитају сви у приватнике.
Чиме човек у Србији који се одважи на сопствени бизнис да почне да се бави? Кад би био у тој
позицији, председник владе, каже да би наставио некадашњим стопама.
"Не бисте веровали, ја сам радио некад у хардвер шопу, и неки угоститељски сектор. Нисам за
ИТ сектор нимало стручан, то могу само да честитам овим дивним младим људима који тај
посао добро раде", рекао је Вучић.
Његов гост, бивши немачки канцелар Герхард Шредер, који је са Вучићем данас разговарао са
младим предузетницима, нема толике амбиције.
"Ја бих сликао слике, желео бих да могу да плешем и да умем да певам. Ништа од тога не знам
и то је велики губитак у животу", рекао је Шредер.
"Ех, чиме бих ја све волео да се бавиим. Није ме питао шта бих волео, него шта бих евентуално
могао", додао је Вучић.
А да ли би добро прошао?
Уколико би се одлучио за услуге, премијер би кренуо лакшим предузетничким стопама, делом
и због тога јер је за производњу потребно више предузетничког капитала. А приступ
финансијама данас је један од главних проблема који тишти оне који се одлуче за почетак
приватниг бизниса.
Држава је у години предузетништва предвидела укупно 16 милијарди динара за програме
субвенција. Ипак, комерцијални кредити и даље су за многе недостижни. Некима су прескупи,
а неки не могу да обезбеде довољно гаранција. Но, није се у новцу - и амбијент у ком би требало
да почну бизнис није свима привлачан.
"Један од највећих проблема за сваког привредника који започиње пословање јесте
непознаница који су све кораци које треба да прође да би основали своје предузеће и да то буде
потпуно јасно. Кад сазнају те кораке, да ти кораци у администрацији буду лако споводљиви. То
су ствари које су за почетак битне за сваког. Четврта ствар је предвидивост такси и накнада и
финансијског оптерећења. Нешто што их сачека након годину дана кад добију све рачуне је оно
што их изненади и увуче у сиво тржиште", каже Јелена Бојовић из НАЛЕД-а.
За већину је и даље сан рад у великом предузећу, а појам успеха у животу је запослење у
државној служби.
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Премијер каже да је проблем недостатак предузетничког дуга. Предузетници са друге стране,
да су лоши услови пословања. Да ли је предузетништво у Србији онда нужда или прилика?

Објављен уговор о продаји Железаре кинеском Хестилу
Извор: Н1

На сајту Министарство привреде објављен је уговор о купопродаји имовине Железаре
Смедерево који је Влада Србије 18. априла потписала са кинеском компанијом Хестил.
Подсетимо, Влада Србије прихатила је 5. априла понуду кинеске компаније Хестил за куповину
имовине Железаре по цени од 46 милиона евра.
Уговор су прошлог понедељка у Смедереву потписали министар привреде Србије
Жељко Сертић и председник Хестила Ју Јонг који је најавио да ће Смедерево бити
најконкурентнија железара у Европи, као и инвестиције у технологију и модернизацију
фабрике.
Сертић је тада најавио да ће текст уговора о продаји имовине Железаре, бити објављен за
дан или два, што је данас и учињено.
Текст уговора на српском, енглеском и кинеском језику, има више од 1.000 страна
и можете га прочитати у целости на сајту Министарства привреде.

Нови, милионски намети за противпожарне фирме
Извор: Н1

Око 100 предузећа мораће 1. јуна да плати по 1.600.000 динара, колико су укупни трошкови
нове акредитације Министарства унутрашњих послова, запослење инжењера за пројекте, таксу
која је уместо 100 динара сада 535.000 динара, без обзира да ли фирма ради 10 година или тек
почиње, каже за Инфобиз Александра Ковачевић из Уније послодаваца Србије.
Такви трошкови затвориће најмање 80 малих сервиса широм Србије, чиме ће најмање 450
породица остати без примања, а цена сервисирања противпожарних апарата ће се вишеструко
увећати. Они сервиси који могу да издрже те намете немају капацитет да сервисирају све
објекте широм Србије, каже Ковачевић.
На питање какво је образложење ресорног министарства, она каже да увођење новог
правилника објашњавају несавесном контролом противпожарних апарата, због чега је како су
навели неопходно да у тим сервисима буде запослен инжењер.
Међутим сервисери мисле да је то бесмислен захтев јер ни аутомеханичарске радње немају
обавезу да запосле инжењера за пројектовање мотора. У Унији послодаваца кажу да проблем
неконтролисаних и неисправних противпожарних апарата морају да реше надлежне
инспекције, а не инжењери. Саме фирме су одговорне, јер на тендерима прихватају најмање
понуде за контролу противпожарне заштите, а сам износ из тендера јасан је показатељ да та
контрола не може бити обављена на исправан начин.
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Колективни уговор са Градом потписао један синдикат
Аутор Ј. Ц. Извор Јужне вести

И док су посебни колективни уговор за запослене у јавним комуналним
предузећима, на који се чекало годину и по дана, са Градом Нишом данас
потписали представници Савеза самосталних синдиката Србије, у последњем
тренутку од тога је одустао синдикат “Независност”.
Иако су се појавили у Градској кући, представници “Независности” напустили су је пред само
потписивање без икаквог образложења медијима.
Према речима градоначелника Ниша Зорана Перишића, чланови овог синдиката имали
су замерке на коефицијенте, али се он нада ће се ускоро са њима усагласити све
несугласице и неспоразуме.
Били су укључени кроз цео ток процеса и за мене је изненађење што су одустали од
потписивања. Њихове замерке се тичу коефицијената, за које сматрам да су потпуно у складу са
законом и да другачије и не може - рекао је Перишић.
Председник Градског одбора Самосталног синдиката Србије у комуналној и стамбеној
делатности Гроздан Митић каже да је пуно добрих ствари постигнуто овим уговором.
Задовољан сам и потпуно сам изненађен што колеге из “Независности” нису желеле да
присуствују потписивању уговора, јер су све време учествовали у изради уговора и све текстове
које смо усклађивали са радном групом су добијали и давали своје сугестије - казао је Митић.
У Самосталном синдикату кажу да овај колективни уговор предвиђа да представници
радника активно учествују у процесу рационализације, односно утврђивању
вишка запослених.
По питању рационализације која ће наступити у једном добром делу смо заштитили раднике
који раде преко 25 година у комуналној делатности. Они ће бити посебно оцењивани ако се на
једном радном месту појави вишак запослених - објаснио је Митић.
Каже да је постигнут и договор око распона између најниже и максималне зараде, као и начин
одређивања отпремнине. Усклађени су договори и око, како каже, годишњих одмора и
плаћених одсуства.
Митић напомиње да ће овим уговором бити заштићени радници и оних фирми у комуналној
делатности које нису постигле договор око посебног колективног уговора. Иначе, у
комуналном и стамбеном сектору у Нишу ради око 3.600 радника.
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