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ВОЈНИ СИНДИКАТ: Протест не може нико спречити
Извор:ЕПК
БЕОГРАД - Војни синдикат Србије саопштио је данас поводом захтева да се основица плате
усклади са законским минимумом, да им је министар одбране саопштио да пара нема и да је
каса празна.
- Куриозитет је да је Министарство одбране ипак изнашло начин да унапреди социјалоекономски статус и нахрани гладну Војску и то на изузетно интересантан начин. У циљу
спречавања запослених да учествују на протесту испред зграде Министарства одбране
27.11.2016.године у пет до дванаест, Министарство одбране је одлучило да што већи број
запослених натера на рад у дане викенда, те да их стави у „касарнске“ услове рада или
целодневни боравак у касарни, речено свима разумљивим речником. Али колико то кошта?,
саопштио је Војни синдикат Србије.
Према њиховима речима сваком запосленом Министарство одбране обезбедиће исхрану у
вредности од око 530 динара и дневницу за рад на терену у вредности од 800 динара.
- Наведено износи укупно око 1130 динара дневно по сваком лицу коме Министарство одбране
спречава долазак на протест, ако се сума од 1130 динара помножи са 2 дана викенда, па пута
број запослених који ће на овај начин бити спречени да присуствују, цифра је астрономска и
иста ће бити исплаћена од новца кога како нас уверавају нема, кажу у Војном Синдикату.
Они додају да је изузетно хуман гест, сместити и нахранити војску.
- Хумано кад не би представљало кривично дело, додајо они.
Војни синдикат Србије наглашава да ће од петка 25.11.2016.године Војни синдикат Србије ће
почети са подношењем кривичних пријава против свих особа које су вршиле опструкцију
протеста, и додају да ће обавестити и Европску комисију за људска права и све релевантне
међународне институције.
- Протест не може нико спречити. Протест је већ у току и трајаће док се захтеви не буду
испунили при чему ће се сигурно применити сви видови грађанске непослушности које
дозвољавају Устав и закони, а о чему ће се Министарство одбране обавестити у пет до дванаест,
кажу у Војном синдикату.

2

Предузетнице теже до посла
Извор:РТВ
Иако образованије, жене у Србији теже долазе до посла, углавом су мање плаћене и теже
напредују. Такође, доста ређе се одлучују на покретање сопственог посла од мушкараца.
Драгана Ђермановић из Новог Сада, добитница овогодишњег признања Цвет успеха за жену
змаја, једина је Српкиња која се према престижном немачком часопису нашла у топ 100
стартап предузетница у Европи власница фирме која запошљава 18 радника предавач, супруга
и мајка. Пре девет година напустила је посао у банци и кренула да прави сопствени бренд.
"Ја сам знала, то је била нека 2008-2009, да идеје које имам, да знање које стичем, да време
које долази захтева нову област у комуникацијској индустрији, људе који разумеју друге људе,
бренодве, изазове са којима се суочавамо и да ће интернет играти јако битну улогу", каже она.
Иако у Србији о успешним предузетницама још увек говоримо као о ретким примерима, наша
саговорница очекује да ће се за пола деценије та ситуација сигурно променити. Каже да, када је
сопствени посао у питању, женама недостаје мало одлучности.
"Можда је одговор у нама. Можда би као жене требало да будемо храбрије, више да ризикујемо
и да се осмелимо па можда мало и да попитамо те наше мушке колеге како то раде и са том
променом мишљења мислим да бисмо видели много више жена у предузетништву, а самим
тим би и предузетништво било далеко изазовније и инетересантније место", објашнава она.
И млада економисткиња Јована Леа Симић, које је развила бренд Литле блуе пот, своју љубав
преточила је у бизнис. Посао менаџера у великој светској фирми напустила је и патентирала
џемове са зачинским бијем, за које је сама развила рецепте. Извози их у Америку.
Рецептура и сама идеја о бренду је била од старта нешто што сам знала да ће бити занимљиво,
да ће добро представљати србију и слично. За сада сам сама у фирми, имам само себе као
запосленог, али сарађујем са доста различитих правних лица који су специјализовани за то у
чему су најбољи. Тако да имам услужну производњу која производи по мојој рецептури, ја
сарађујем са њиховим тимом технолога, имам своје дистрибутере, имам своје дизајнере, истиче
она.
Наизглед различити послови и идеје заправо имају много више сличности. Заједничко су им
храброст, упорност, жеља и рад. Ове две младе и успешне предузетнице, успеле су да у Србији
пре 30е направе своје компаније, раде и живе од онога што воле, мимо свих изговора на рачун
земље, ситуације и чувеног: сачекаћу неко боље време.
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Велики привредни раст – тек од 2021. године
Аутор: Аница Телесковић

Светска банка догодине очекује раст од 2,8, а премијер од 3,5 одсто. – Стопе раста од четири
одсто ММФ очекује за пет година
Кладионицу око тога колико ће у наредном периоду износити привредни раст и ове јесени
отворио је премијер Александар Вучић. Пре неколико дана гостујући у емисији „Ћирилица”
председник владе поставио је српској економији веома висок циљ.
– Сада први пут смем да вам кажем да верујем да 2018. године можемо да идемо на преко 4,5,
можда и пет одсто – рекао је премијер.
Да ме питате да могу да бирам чију бих економију водио у региону, ја бих вам први пут
одговорио – српску, додао је председник владе. Зато што мислим да има највећи потенцијал и
највеће шансе за раст у наредном периоду, уверен је премијер. Он истовремено очекује да ће
привредни раст 2017. године износити 3,5 одсто.
Обе процене су далеко оптимистичније од оне коју је у свом најновијем извештају „Пресек
економског стања у Европи и централној Азији” изнела Светска банка. Њихови аналитичари
процењују да ће 2017. године привредни раст бити 2,8 одсто, док ће 2018. достићи 3,5 одсто.
Занимљиво је да министар финансија Душан Вујовић премијеров оптимизам није унео у
„Упутство за припрему буџета са пројекцијама за 2018. и 2019. годину”, што је документ који
прати предлог државне касе за 2017. годину. Тако Вујовић очекује да бруто домаћи производ
(БДП), односно све што грађани и привреда створе за годину дана догодине буде већи за три, а
2018. за 3,5 одсто.
Конзервативну прогнозу има и Међународни монетарни фонд (ММФ). Њихови аналитичари
очекују да ће БДП догодине порасти за 2,8 одсто, а са средњорочном прогнозом за 2018. годину
још нису изашли. Ипак, у њиховом извештају о глобалним економским перспективама може да
се види дугорочна прогноза привредног раста која се односи на 2021. годину. Тек тада, очекује
ММФ, оствариће се Вучићева прогноза о привредном расту од четири одсто.
То не значи да се неће испоставити да је премијер био у праву. Председник владе погодио је да
ће 2015. године привредна активност бити у плусу. Била је то прва година примене мера
фискалне консолидације, па су међународне финансијске институције, али и овдашњи
економисти очекивали пад привредне активности. Уместо очекиваних минус 0,5 па до минус
један одсто (колико су прогнозирали економисти), на крају 2015. године раст привредне
активности био је 0,7 одсто.
„Тада сте ми се због тога сви смејали, а испоставило се да сам био у праву”, говорио је у
неколико наврата председник владе. Зашто је толико важно да ли ће привредни раст за пола
процентна поена бити већи или нижи? Зато што претворено у паре, раст од један одсто значи
да ће привреда и грађани догодине створити додатне 42 милијарде динара, што је око 340
милиона евра. То из угла буџетских бројки уопште нису занемарљива средства, па већи
привредни раст умногоме релаксира позицију министра финансија. Тренутно, када је о 2017.
години реч, цела ова стручна расправа се, поједностављено речено, своди на то да ли ће
привреда и грађани створити нових двадесетак милијарди. Толико отприлике износи
фискални трошак најављеног повећања пензија и плата запослених у јавном сектору за следећу
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годину. То, међутим, не значи да ће комплетан износ новостворених 20 милијарди отићи у
буџет.
Милојко Арсић, професор Економског факултета, каже да на порезе и доприносе одлази 35
одсто те суме. У апсолутном износу то значи да порески приходи, у случају да раст буде већи за
0,5 одсто од очекиваног могу да буду већи за око девет милијарди.
– Пошто је планирање са већим стопама раста неизвесније, боље је пројекције правити на
конзервативним стопама раста. Зато је добро што је министар финансија изабрао
конзервативнији приступ – сматра Арсић и додаје да то може да му релаксира позицију у току
године ако се испостави да је раст већи од очекиваног.
Додаје да је важно да Србија предузме све како би могла да осигура да ће у будућности имати
високе стопе раста.
– То значи да раст инвестиција мора бити већи од раста потрошње. И личне и државне. Велика
потрошња не може да буде генератор раста, већ улага – закључује Арсић.
Светска банка је проценила у свом извештају да ће привредни раст Србије убрзати са
овогодишњих 2,5 процената на 3,5 одсто у средњем року. Томе ће кумовати раст инвестиција и
опоравак потрошње.
Када је реч о приватној потрошњи, она би у овој години требало да порасте за 0,5 одсто, у 2017.
години за 1,2 одсто, а у 2018. години за 2,7 одсто.
Истовремено, владина потрошња ће ове године порасти два одсто, након што је прошле године
забележила пад од 1,5 одсто, да би се у 2017. години поново спустила за 1,1 одсто, а у 2018.
години порасла за 1,9 одсто.
Светска банка: Економски опоравак се наставља
Како се наводи у извештају Светске банке, опоравак економије Србије се наставио у 2016.
години, а привредни раст од 2,9 одсто из првог полугођа је донео отварање нових радних места.
Стопа запошљавања је порасла на 45,9 одсто, што је рекордан ниво од 2008. године, оценила је
Светска банка, примећујући међутим да је две трећине новоотворених радних места у сивој
зони.
Даље се додаје да се напредак на плану фискалног прилагођавања наставио, упркос томе што је
спровођење структурних реформи успорило.
Сиромаштво, које је 2013. године у Србији достигло стопу од 14,5 одсто, требало би да, према
проценама Светске банке, падне на 13,9 одсто у 2016. години.
Економија Србије је, такође, забележила бенефите од раста домаћих инвестиција и наставка
снажне тражње у 2016. години.
Посматрано по секторима у економији, пољопривредна производња, која чини осам одсто
БДП-а, забележила је реалан раст од 5,7 процената у првом полугођу на годишњем нивоу,
констатује та међународна финансијска институција.
Такође наводи да је додата вредност у индустријском сектору повећана за 4,1 проценат, а у
сектору услуга за 2,4 одсто у односу на прво полугодиште 2015.
С обзиром на то да се привредни раст вратио на здраве темеље, стопа незапослености је пала са
17,7 одсто из 2015. године на 15,2 одсто у другом тромесечју 2016. године.
У извештају се наводи да ће инфлација у овој години износити 1,7 одсто, догодине 3,1 проценат,
а 2018. године 3,5 одсто.
Пред Србијом, ипак, остају изазови због, и даље слабог, тржишта рада, закључује Светска
банка.(Танјуг)
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Војни синдикат: министарство запослене тера у касарне уочи протеста
Аутор: П.О.
На захтев Војног синдиката Србије да се основица за плате усклади са законским минимумом,
министар одбране је саопштио - да пара нема, каса је празна, наводи се у саопштењу за јавност
Војног синдиката Србије. Куриозитет је да је Министарство одбране ипак изнашло начин да
унапреди социјало-економски статус и нахрани гладну Војску и то на изузетно интересантан
начин.
„У циљу спречавања запослених да учествују на протесту испред зграде Министарства одбране
27. новембра у пет до дванаест, Министарство одбране је одлучило да што већи број запослених
натера на рад у дане викенда, те да их стави у „касарнске“ услове рада или целодневни боравак
у касарни, речено свима разумљивим речником. Али колико то кошта? Сваком запосленом
Министарство одбране обезбедиће исхрану у вредности од око 530 динара и дневницу за рад на
терену у вредности од 800 динара. Наведено износи укупно око 1130 динара дневно по сваком
лицу коме Министарство одбране спречава долазак на протест, ако се сума од 1130 динара
помножи са 2 дана викенда, па пута број запослених који ће на овај начин бити спречени да
присуствују, цифра је астрономска и иста ће бити исплаћена од новца кога како нас уверавају нема”, наводи се у саопштењу.
Војни синдикат Србије ће почети са подношењем кривичних пријава против свих лица која су
вршила опструкцију протеста. Такође обавестићемо и Европску комисију за људска права и све
релевантне међународне институције. „Протест нико не може спречити”, истиче Војни
синдикат Србије.

"Петрохемија" појела уштеде од плата и пензија
Аутор:М. Л. Ј.
Губици јавних предузећа "поништили" целокупно одрицање запослених и пензионера.
"Азотара" баца 20 милиона динара дневно. Исплативије би било да не ради
ЗБОГ неповољне цене гаса, панчевачка "Азотара" прошле године је губила 20 милиона динара
- дневно! Иако је "Петрохемија" на крају године остварила добитак, због огромних заосталих
дугова, и она је 2015. годину завршила у минусу и сваког радног дана губила скоро шест
милиона динара.
Ове "рупе без дна" јавног сектора, заједно са РТБ "Бор", потпуно су девастирале сваку уштеду
Владе Србије. Тако је, само заостали дуг "Петрохемије" од 570 милиона евра анулирао годишњу
уштеду од смањења плата и пензија у нашој земљи.
На основу тврдњи министра привреде Горана Кнежевића, испоставља се да погони због
тржишних услова, односно високе цене гаса, нису могли да се изборе са обавезама и да би се
"Азотари" више исплатило да је била - под катанцем.
- Због објективних и субјективних фактора, Влада није на време обавештена о дуговима, а они
су у одређеном тренутку нарасли - рекао је Кнежевић. - У "Азотари" су се крајем 2015. године
десиле хаварије, а руководиоци су направили погрешну процену, тако да се ремонт прилично
6

одужио. Рационалније би било да прекинемо производњу на шест или седам месеци.
Информације које смо добијали на недељном нивоу нису одговарале реалном стању. Утрошено
је 2,5 милијарди на ремонт, до чега не би дошло да смо о томе информисани на време.
"Азотара" је тако лане годину завршила са губитком од пет милијарди динара, а више од
пословног добитка коштао је фабрику гас, што је њихова основна сировина! "Петрохемија" је
имала пословни добитак од 2,5 милијарде динара, али је више од три милијарде динара морала
да издвоји за старе дугове.
Према речима Љубодрага Савића, професора Економског факултета у Београду, напори и
одрицања запослених из јавног сектора и пензионера су пропали због лошег вишедеценијског
управљања појединим фирмама.
- Ако је тачан податак да се 600 милиона евра годишње штедело на смањењу плата и пензија,
онда запрепашћује податак да су дугови РТБ "Бор" 1,2 милијарде евра, а "Петрохемије" 570
милиона евра - каже Савић.
ПРОБЛЕМ ЦЕНА ГАСА
ИЗ синдиката "Независност" у "Азотари" објашњавају да је, иако се у ресорном министарству
"барата са полуинформацијама", кључни проблем био - цена гаса.
- Инцидент који се догодио у фабрици "Амонијак" је морао да се отклони - каже Петар
Наумовић, председник синдиката "Независност" у фабрици. - Да тада нисмо урадили ремонт,
погон би једноставно пропао. Друга ствар је цена гаса. Током целе прошле године није добијан
гас по нижој цени, о којој се све време говорило. Иако је радницима увек битно да фабрика
ради, вероватно она тада финансијски није могла да опстане.
У "Азотари" је искакање погона крајем прошле године продужило ремонт за 20 дана. Због
инцидента је смањена производња минералних ђубрива за 20.000 тона, а већина радника
морала је да оде на принудни одмор са смањењем плате од 30 одсто.
КНЕЖЕВИЋ: БАЈАТОВИЋ ОДГОВОРАН
МИНИСТАР привреде је апострофирао Душана Бајатовића као главног одговорног за изјаве да
фабрике раде како треба. Петрохемијски комплекс је скоро целу прошлу годину радио - са
губитком, иако су из "Србијагаса" константно стизале информације да фабрике "Азотара" и
"Петрохемија" редовно измирују своје обавезе.

Вујовић: Буџет за 2017. следеће недеље пред Владом
Извор:Бета

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да очекује да ће буџет за 2017. годину бити на
седници Владе Србије почетком наредне недеље
БЕОГРАД - Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да очекује да ће буџет за 2017.
годину бити на седници Владе Србије почетком наредне недеље.
Он је на Скупштини Сталне конференције градова и општина (СКГО) рекао да ће одмах након
тога буџет бити послат у Скупштину Србије, која ће одредити реалне рокове за све наредне
кораке.
"Законски рок за доношење буџета је 15. децембар, али би могао да буде усвојен и раније, а све
зависи од динамике рада парламента", рекао је он
Вујовић је додао да је припремљена и фискална стратегија за период од 2017. до 2019. која ће
крајем следеће седмице бити пред Владуом Србије, а након тога биће достављена Скупштини
Србије.
Према његовим речима, најважнији елементи те фискалне стратегије су то да је 2017. година
иста као и у буџету, док се у 2018. и 2019. години планира стабилизовање раста на нивоу од 3,5
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одсто, перманентно смањивање дефицита на 1,5 одсто и један одсто, као и да се смањивање
учешћа дуга у БДП-у на 60 одсто.
"Кључни кораци су расподела извора раста на све секторе на страни понуде и ширења на
страни тражње са инвестиција и извоза на потрошњу", објаснио је Вујовић.
Он је додао да су важни елементи те стратегије и привлачење инвестиција уз повећање
продуктивности, као и јачање приватног сектора и остваривање ефеката јавних инвестиција.
Вујовић је додао и да је у наредном периоду велики изазов пред владом да обезбеди одрживост
онога што је остварено.
Вујовић је рекао да се на крају ове године очекује да ће привредни раст бити око 2,7 или 2,8
одсто.
Према његовим речима, дефицит би ове године могао да буде од два до 2,2 одсто, у зависности
од тога да ли ће бити укључени стари дугови Петрохемије или неких других предузећа.
За следећу годину, како је додао, предвиђен је дефицит од око 1,7 одсто БДП.

Алексопулос: Шећеране купују Немци или Бразилци
Аутор:З. Делић
– Грчка комапнија „Хеленик шугар” планира да прода две шећеране у Србији, у Жабљу и
Црвенки, али док се не нађе стратешки партнер, обе ће радити уобичајено, као што и сада
прерађују овогодишњи род шећерне репе – изјавио је портпарол грчке копманије Христос
Алексопулос, пошто су Грци најавили објављивање међунардног тендера.
Као разлог продаје шећерана, о чему се протеклих година шушкало у јавности а компанија увек
демантовала гласине, Алексопулос сада истиче да је посреди пословна политика на коју не
утиче само власник капитала. У протекле две сезоне, казао је, вредност обе српске шећеране
достигла је око 100 милиона евра, што је знатно више него ранијих година.
– У последње две године дуплирали смо производњу шећерне репе и уложили труд у едукацију
ратара па смо постигли да по хектару добијемо 70 тона шећера, што је незапамћен принос –
навео је Алексопулос, наглашавајући да је у току вађење репе с 18.000 хектара ораница.
По његовим речима, „Хеленик”, који у Грчкој има десет шећерана и покрива највећи део
тамошњег тржишта, још није одлучио да ли ће продати целокупну компанију или само део. И
на српском тржишту шећер из обеју шећерана се продаје у свим великим трговачким ланцима
па Алексопулос истиче да и то диже цену двеју српских шећерана.
– Нас не може да купи свако, већ само инвеститор с крупним капиталом већим од нашег.
Раније је било неких наговештаја од овдашњих привредника, али се сада нико не помиње чак
ни у жутој штампи. Тешко да се неко из Србије може одважити да купи „Хеленик”. Пре мислим
да то могу да учине светски лидери у том послу Бразил, Немачка… – истиче Алексопулос.
На спекулације о томе да би то могла буде „Аграна”, он подвлачи да та аустријска компанија
није званично посала писмо о намерама и да тим поводом Аустријанци нису показали никаво
интересовање, осим што их медији повезују с нашим бизнисом.
– Оно што по новинама пише није званично и не може бити – подвлачи Алексопулос.
Наглашава да ће бити објављен међународни тендер, али да још није одређен датум када би се
то могло догодити.
8

Треба подсетити на то да су у домаћој индустрији шећера остали само „Суноко” српског краља
шећера Миодрага Костића и „Хеленик шугар”. „Суноко” газдује фабрикама у Врабасу,
Пећинцима и Ковачици. Однедавно, Костић је газда и фабрике у Сенти, коју је купио од
италијанског СФИР-а. Грци пак управљају шећеранама у Жабљу и Црвенки. Све остале српске
шећеране су затворене.
„Аграна” најозбиљнији кандидат
По незваничним информацијама које има „Дневник”, најозбиљнији кандидат да купи
шећеране у Црвенки и Жабљу је аустријска компанија „Аграна”. Она се уклапа и у опис новог
газде којег најављују из „Хеленик шугара” јер је, иако је аустријска компанија, њен власник
немачки шећерни див „Судцукер”.
Да је „Аграна” веома озбиљак кандидат потврђује и чињеница да је с Миодрагом Костићем
склопила договор о старатешком партнерству. Прецизније, тајаустријски концерн за
производњу шећера, скроба и воћа намерава да преузме већински део српског произвођача
шећера „Суноко”, саопштио је тај концерн. С власницима „Сунокоа”, компанијом „Agri Europe
Cyprus”с Кипра потписано је писмо о намерама ради постизања договора о преузимању
већинског удела, прецизирано је у саопштењу „Агране” издатом у јуну ове године.
Да не буде забуне, та кипарска компанија је власништво Миодрага Костића.

Распродаја фабрике и локала у Панчеву, Вршцу, Алибунару...
Аутор:Љ.Малешевић
Решењем стечајног судије Привредног суда у Панчеву, стечајни управник Индустрије меса и
конзерви „Банат” АД у стечају из Банатског Карловца огласио је прву продају непокретне и
покретне имовине јавним надметањем.
Целокупна покретна и непокретна имовина некада чувене индустрије меса и конзерви
подељена је у девет целина. У првој је фабрички круг с управном зградом од 1.201,9 квадрата,
свињска и говеђа кланица од 2.575 квадрата, свињски и говеђи депо од 944,1 квадрата и
санитарни блок од 4.640 квадратних метара. Ту је и радионица од 1.168 квадрата, помоћни
објекти од 1.543 квадрата и трафостаница од 68,9 квадрата. Све се налази у Банатском
Карловцу , а почетна цена на надметању је 122.643.646,50 динара.
У другој целини је пословни простор у Панчеву од 140 квадратних метара с опремом која је у
њему, а почетна цена надметања је 3.141.200 динара. На продају је и пословни простор у
Панчеву у Улици браће Јовановића 96, а његова почетна цена је 2.613.450 динара.
У четвртој целини је пословни простор у Вршцу од 111 квадрата с опремом која је у њему и
почетном ценом на надметању од 4.652.950 динара. По 1.804.250 динара продаје се и пословни
простор у Вршцу од 65 квадрата на Војничком тргу 12. За стовариште у Краљеву с магацином и
канцеларијским простором, површине 334 квадрата, почетна цена је 9.646.000 динара.
За пословни простор у Банатском Карловцу од 177 квадрата с опремом која је у њему почетна
цена је 1.104.350 динара, док се за пословни простор у Алибунару од 96 квадрата, с опремом,
тражи 1.569.000. У последњој целини понуде за јавно надметање је ауто-база у Банатском
Карловцу, у оквиру које је и бензинска пумпа, с почетном ценом од 5.771.200 динара.
Имовина се купује у виђеном стању, а јавно надметање одржаће се 22. децембра у 12 часова у
Његошевој 1а.
Иначе, већ су одржане две јавне продаје покретне имовине тог комбината, али су обе биле
неуспешне. Наиме, прва продаја у Панчеву, 15. априла ове године, проглашена је неуспешном
јер није било заинтересованих за откуп документације, а исто је прошла и она 15.септембра. За
ту неуспелу аукцију у понуди је било око 1.200 предмета покретне имовине, међу којима су
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били столови, столице, фотеље, чивилуци, сатаре, ножеви, кружне тестере, касе, телефони,
кварцне пећи, али и камиони, као и 11 пиштоља за стоку и један карабин. Процењна вредност
за сву ту имовину била је 349.443.000 динара.

ФАП добио шансу, Војска заинтересована
Извор:Танјуг
ФАП је добио шансу да у наредних пет година, по одређеним правилима игре, покуша да се
опорави и постане тржишно одрживо предузеће, изјавио је јутрос државни секретар у
Министарству привреде Драган Стевановић истичући да то нису "вештачка плућа" за ФАП већ
да је за то предузеће заинтересована Војска Србије.
Он је објаснио да је УППР документ који предвиђа како ће неко предузеће да функционише и
сервисира своје обавезе, као и да представља сагласност и повериоца да предузеће не оде у
стечај, али по плану који је у суду потврђен.
Стевановић је рекао за РТС да ако неко предузеће одустане од тог плана одлази у стечај.
Он је рекао да то нису "вештачка плућа" за ФАП већ нешто што је врло реално и опипљиво.
"Зависи од руководства да ли ће успети да раде по том плану. Има посла, за 2,3 милијарде
динара је уговор потписан у имају, више од 100 радника је ангажовано. Постоји интересовање
Војске да ФАП почен да производи нова возила и да ремонтује стара", навео је Стевановић.
Он каже да би после УППР- а ФАП могао да постане атрактиван за Војску и наменску
индустрију, као и да би то предузеће могло да ради и за комерцијално тржиште и добије да се
развија.
"Држава не би ушла у УППР да Војска није исказала заинтереосваност. ФАП сада може да се
технолошки иновира и да буде спремно да одговри на захтеве Војске", истакао је Стевановић.
Он каже да приватизација и даље остаје циљ, осим ако ФАП постане у целости наменска
фабрика.
У супротном, ФАП би могао да постане атрактивнија фирма за потенцијалне купце, нагласио је
Стевановић.
"И за Петрохемију се спрема модел УППР-а, сада се на радној групи усаглашавају дужничко
поверилачки односи. Идеја је да 530 милиона евра наслеђених дугова који данас оптерећују
позитивно текуће пословање Петрохемије, што се односи на Србијагас и НИС покушамо да
решимо кроз модел отписа дела дуга, конверзије дела дуга у капитал и наплате дела дуга од
НИС-а. То ће држава преузети на себе и на јавни дуг и то је усаглашено са ММФ-ом на тај
нацин ће се Петрохемија релаксирати дуга од 530 милиона евра", казао је он.
Стевановић је рекао да ће то у целости створити услове да Петрохемија има позитивно текуће
пословање додајући да је то пословање и сада позитивно.
Он додаје да ће то учинити Петрохемију актрактивнијом за партнере.
УППР припремају и предузећа Икарбус, 21. октобари из Крагујевац, Политика, Трајал у
Крушевцу... , навео је Стевановић.
Он је истакао да је то значи да та предузећа више нису заштићена и да послују према тржшним
условима.
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Подршку најавили полицајци и војни пензионери
Пише: В. Јеремић

Данашњи дан је војничким жаргоном речено - Дан Д.
Уколико представници Синдиката војске Србије и Министарства одбране не пронађу обострано
прихватљиво решење по први пут у историји на улицама Београда ће протестовати
професионални војници.
- Ми не желимо да протестујемо. Надамо се да ће разум превладати - каже за Данас Новица
Антић, председник Војног синдиката Србије. Према његовим речима, претходна два дана није
било разговора са Министарством одбране пошто је наша делегација била на службеном путу у
Брисел.
- На последњем састанку је све било у домену рекла-казала. Ништа конкретно нисмо
договорили. Иако имамо неке незваничне податке да би до договора могло да дође, за сада
ништа још увек није званично - наводи Антић. Он је додао да су припреме у току за протестно
окупљање војника, које је заказано за недељу (27. новембар) у 5 до 12 испред Министарства
одбране. У току данашњег дана ће се дефинитивно знати да ли ће до протеста доћи.
Синдикалци инсистирају да се утврди нова основица за обрачун плата у износу не нижем од
основице која се примењивала пре смањења од 10 одсто. Траже и одлагање примене
Правилника о платама запослених у Војсци, давање гаранција послодавца да неће доћи до
отпуштања запослених у војном здравству, нити смањења капацитета.
Додатно, од Министарства одбране се захтевају гаранције да ће се у преговоре за закључење
посебног колективног уговора за запослене у Војсци приступити одмах по позиву
репрезентативног синдиката, а најкасније до 1. фебруара као и да ће се одмах приступити
закључењу споразума којим ће се створити услови за несметано синдикално деловање у
систему одбране.
Подсетимо, пре три дана Министарство одбране је издало саопштење у којем су навели да је
постигнут договор између две стране, али су синдикални представници то врло брзо
демантовали.
Активну подршку војницима ће на евентуалном протесту пружити и чланови Полицијског
синдиката Србије (ПСС).
"С обзиром да је Војни синдикат Србије најавио протест усмерен на есенцијалну заштиту
радника у Министарству одбране, свеобухватне професионализације министарства као и
стандардизације положаја радника еквивалентне положају војске у међународним
организацијама којима јавно тежи наша држава, Полицијски синдикат Србије је у моралној,
синдикалној обавези да подржи колеге из сектора безбедности у остваривању својих права",
стоји у образложењу одлуке УО ПСС-а.
Поред полицајаца, подршку војницима су најавили и чланови Синдиката правосуђа Србије,
Савез самосталних синдиката Србије-ЈСО-Установа за извршење кривичних санкција,
Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије, Удружени синдикати Србије "Слога",
синдикат "Слога Министарство одбране", Синдиката ''Слога'' ВМА, Удружење ратних ветерана
инвалида и породица погинулих бораца Србије...
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Најављују тужбу против Министарства привреде
Пише: З. Радовановић
Синдикат УГС "Независност" и запослени у Радио телевизији Крагујевац који су, због
неисплаћених зарада и пословно-финансијске агоније те медијске куће, већ три недеље у
штрајку упозорења, најављују да ће борбу за опстанак РТК наставити подношењем пријава
надлежним институцијама.
- Дефинитивно ћемо надлежном суду да поднесемо тужбу против Министарства привреде које
је власнику РТК Радоици Милосављевићу, како смо обавештени из тог министарства, дало
додатни рок од 30 дана за подношење ревизорског извештаја, иако је он, до сада, пробио не
само тај него и све остале рокове из купопродајног уговора. Како су се услови за раскид тог
уговора и поништење приватизације РТК стекли још 13. октобра, када је Милосављевић пробио
рок за инвестицију од 150.000 евра у набавку радио и телевизијске опреме, основано
претпостављамо да се рокови власнику РТК продужавају под снажним политичким, или неким
другим утицајима, због чега планирамо да се обратимо и Агенцији за борбу против корупције рекао је данас за наш лист председник огранка УГС "Независност" у РТК Горан Антонијевић.
Истиче, притом, да се ситуација у РТК "погоршава из дана у дан". Тој констатацији у прилог
наводи да је блокада рачуна фирме повећана са 18 на 19 милиона динара, да нема ни назнака
да ће почети исплата заосталих зарада запосленима којима се дугује по пет плата, те да
емитовање програма може да буде обустављено свакога часа. Тим пре што новинари и остали
медијски радници, с обзиром да су редакцији телефони и интернет одавно исклданасни, а
службени аутомобили у којима нема бензина гаражирани, немају више ни елементарне услове
за рад.
Лицитацијска продаја дела покретне имовине РТК (аутомобили, компјутери, камере и агрегат
на предајнику на брду Жежељ), која је недавно пописана, зарад исплате заосталих зарада
запосленима који су то право остварили на суду, заказана је за 6. децембар. У Синдикату УГС
"Независност" кажу да, поред надлежних министарстава (привреде и културе и информисања)
која, упркос свему, "и даље подржавају Радоицу Милосављевића", одговорност за ситуацију у
Радио-телевизији Крагујевац и осталим електронским и штампаним медијима у Крагујевцу
који су, највећим делом, такође пред гашењем, увелико сноси и руководство града.

Држава улаже стотине хиљада евра да ишколује лекаре, ПА ИХ ПУСТИ
ДА ЧАМЕ НА БИРОУ
Аутор:Соња Тодоровић
Србија је можда једина земља на свету у којој један анестезиолог, неурохирург или педијатар
траже посао преко бироа за запошљавање, иако је за њихово школовање држава уложила
неколико стотина хиљада евра.
И сада смо у парадоксалну ситуацију, у којој нам сваке године недостаје све више образованог
кадра, а насупрот томе чак 2.600 доктора медицине тражи посао.
Према евиденцији Националне службе за запошљавање имамо 18.238 здравствених радника
без посла. Међу њима је највише жена, које су незапослене у просеку од годину до две, мада
има и оних који запослење нису добили и након 10 година чекања.
12

Како је “Блиц” раније упоређивао статистичке податке из 2015, 2010. и 2005. године, тачно се
види да специјалиста имамо мање, него сада.
Уочава се да се број неких специјалности смањује од 2010. године, и то баш оних за које је у
иностранству велика потражња. Анестезиолога, међутим, има више него претходних 10 година,
али само зато што је та специјалност увек била дефицитарна и у последњем периоду је све
више одобравају младим лекарима.
Такође, у претходних десетак година, специјализације се нису одобравале у великом броју, због
чега смо дошли у ситуацију да имамо мањак. Ипак, за бригу је податак да имамо све мање
гинеколога, дечијих хирурга, имунолога, неурохирурга, офтамолога, лекара опште медицине,
ортопеда, педијатара, пластичних хирурга, уролога, инфектолога.
Специјалисти на бироу
Специјалисте опште медицине 7
Радиолози

2

Гинеколози

7

Офтамолози

3

Анестезиолог

1

Неурохирург

1

Општи хирурзи

3

Имунолози

2

Општа медицина

42

Пулмолог

1

Ендокринолог

1

Специјалисти интерне медицине 12
Неуролози

3

Педијатри

4

Ортопеди
2
Управо лекари са тим специјалностима су и евидентирани на бироу за незапослене.
Тако, на пример, 12 специјалиста интерне медицине у просеку чека на посао 28 месеци. Исто
толико чека и четири педијатара, који у имају око 48 година. На бироу за незапослене је и три
општа хирурга већ 17 месеци. Имамо и једног шездесетогодишњег анестезиолога, који се на
биро пријавио пре два месеца.
Србија може да се похвали да им и једног незапосленог неурохирурга, који већ 66 месеци чека
запослење.
Кадар који нам такође недостаје су и гинеколози, којих на бироу има чак седморо. Средњих су
година и већ 47 месеци немају посао.
Имамо и једног младог тридесетогодишњег ендокринолога који већ пет месеци чека да га
позове нека болница. На списку без посла су и неуропсихијатар, три неуролога и исто толико
психијатара.
Иако већ годинама мучимо муку са мањком радиолога, допустили смо да чак двојица њих буде
три месеца на бироу, као и два ортопеда средњих годинама, који посао траже више од три
године.
Када је у питању средње образовани кадара, у највећем броју случајева ради се о младим
људима. Тако на пример, на бироу је и 2.033 медицнских сестара, које више од 36 месеци чекају
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на посао. У просеку имају 29 година. И педијатријске сестре, њих 906, у просеку имају 33
године и посао чекају већ 33 месеца. Физиотерапеута има 425 пријављених, чекају 40 месеци, а
у просеку су стари 35 година.
Чак седам специјалиста опште медицине више од две године је незапослено, и то шест жена
које имају око 51 годину.
За проф. др Петра Булата, продекана за наставу Медицинског факултета највећи проблем је
што је 2.600 доктора медицине на бироу. То су све млади људи, до 30 година старости, који су у
року завршили факултет.
- Питање је колики је реалан број њих заиста незапослено. Верујем да им оних који се баве
потпуно другим послом, а неки од њих су отишли и у иностранство - каже проф. др Булат.
Ипак, остаје нада да ће неко од ових лекара можда добити стално запослење на конкурсу који је
тренутно у току. Како је министар здравља најавио, до Нове године биће запослено око 500
здравствених радника. Тренутно је у току конкрус за њих 234, од којих ће посао добити 129
лекара, највише анестезиолога, радиолога, педијатара и свих оних специјалности које
недостају.

Недимовић: Субвенције у пољопривреди веће за две милијарде динара
Извор:Бета

Министар пољопривреде и заштите животне средине Бранислав Недимовић најавио је вечерас
да ће у оквиру аграрног буџета за 2017. годину, субвенције за набавку опреме и механизације
бити увећане за две милијарде динара.
Гостујући на Радио-телевизији Србије, министар је казао да ће акценат у буџету за наредну
годину бити на мерама које ће повећати конкурентност домаћих произвођача.
- Наредних дана завршићемо послове око буџета и начелно можемо да кажемо да ће
субвенције за набавку опреме, механизације и складишног простора бити веће за две
милијарде како би спемно дочекали отварање тржишне утакмице са ЕУ - казао је Недимовић.
Министар је додао да ће до 15. децембра бити исплаћене све субвенције које се тичу сточарства.
Он је најавио и да ће процедуре бити уређене на другачији начин како би пољопривредници
знали да ли могу рачунати на повраћај средстава.
- Трудићемо се да помогнемо сектор инвестиција и да утврдимо шта је исплативо и за
произвођача и за државу - рекао је Недимовић.
Министар је додао да се "интензивно" ради на пројекту "Тенис" јер Србија нема довољно
прасади.
- Немамо фарме које их производе већ морамо да их увозимо. Развој кооперативе нама је
неопходан, зато мора да дође прерађивачка индустрија која ће све то да сублимира - казао је
Недимовић.
Пројекат "Тенис" започет је у децембру 2014. и према потписаном меморандуму о разумевању,
та компанија је заинтересована за изградњу 20 фарми у Србији. Према том документу, свака
фарма би имала 2.500 крмача и годишње би испоручивала 65.000 товљеника.
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Шта ће првиредници са парама после смањења пореза?
Извор: Н1
Српски Привредници позитивно су оценили могуће смањење пореза и доприноса на зараде у
току следеће године. Кажу да би им то ослободило средства за нова улагања.
Мирослав Савановић, власник фирме ИН2 из Београда, који се бави информавионим
технологијама и има 40 запослених каже да би смањење пореза и доприниса на зараде било
подстицајна мера за привреднике. Када би садашњи намети били умањени за 20 одсто, и
месечни трошкови његове фирме смањили би се за 10 хиљада евра
"Ми бисмо тих десет хиљада евра могли употребити у неке друге сврхе, било да инвестирамо у
запошљавање нових људи. Рецимо то би значило за наш просек око пет нових људи, или да
инвестирамо у нове пројекте, или у нове едукације, нову опрему", објашњава Мирослав
Савановић.
Пореско растерећење растерећење зарада извело би велики број радника из сиве зоне, поред
тога што би знатна средстава ослободило за нова улагања.
"Двадесет одсто није мали износ. То је посебна стимулација за привреду и нас привреднике и
ми ћемо тај новац знати да искористимо у праве сврхе. Биће више радних места, више пореза,
више доприноса и више новца у легалним токовима", каже предузетник Стеван Родић.
Шта је гаранција да ће привредници вишак средстава заиста и употребити за додатна улагања?
Стручњаци су сагласни да је смањење намета на рад, најбоља реформска мера. Ипак резултате
не треба очекивати одмах.
"Дугорочно ће се надокнадити на тај начин што ће бити већа економска активност и самим тим
ће бити веће уплате у буџет. Краткорочно, то се може кроз разне програме надоместити, а опет
кажем и међународне организације све те истинске реформе подржавају", рекао је Ненад
Гујаничић.
Међутим, каже Гујаничић, најављене мере, ма колико биле подстицајне, неће дати очекиване
резултате, ако буде настављена акутелна политика фаворизоивања неких учесника на
тржишту.

Дугорочно уплаћивање пензије може вишеструко да се исплати
Аутор:Тања Веселиновић
Више од 185 хиљада грађана Србије уплаћује у приватне пензионе фондове, што је око 9,9 одсто
свих запослених, говори извештај Народне банке Србије из јула ове године. Иако је то скоро
четири пута више него 2014. године, и даље велики број грађана, због малих примања, о
добровољној штедњи за старост и не размишља.
Од неповерења и страха да ће бити преварени, због лоших искустава из протеклих деценија, до
ниског животног стандарда - то су главне препреке на путу до фонда који би у старости могао
да буде допуна за већ постојећу државну пензију. Каква је ситуација 10 година одкако су
пензиони фондови стигли у Србију?
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"Пензиони фондови су конзервативни институционални инвеститори. То значи да је
најважнија сигурност. Заправо, нама је најважније да заштитимо имовину коју нам је неко
поверио. У том смислу сигурност је на првом месту, а принос иде иза тога", рекла је за Н1
Наташа Марјановић из осигуравајуће куће Ђенерали.
Иако годишње приносе нико не гарантује, у пензионим фодновима истичу да углавном улажу у
државне хартије од вреддности, који се сматрају најмање ризичним улагањем. Принос зависи и
од инфлације, пожељно је да она буде ниска.
Уз годишњу стопу приноса од 8,5 одсто, ако 10 година уплаћујете неопорезив износ од 5.501
динар, сума коју ћете имату у свом фонду је 995 хиљада 154 динара. Дакле, принос који клијент
остварује је 335 хиљада. Иста сума уплаћивана 30 година, износи 8.332,454 динара, а принос је
6 милиона 352 хиљада.
Осигуравачи кажу да и мале уплате на дужи временски рок могу да обезбеде пристојне приходе
за позне године. У приватне пензионе фоиндове, део зараде запослених могу да уплаћаују и
послодавци јер на та средства не плаћају порез. Држава стимулише тај вид штедње као извор
дугорочних средстава
"То је кључни проблем, што код нас не постоје квалитетни дугорочни извори средстава, из
којих могу да се финансирају дугорочни пројекти, инцвестиције које избацују принос у дугом
року", каже Хасан Ханић из Београдске банкарске академије.
У рачуници пензионог фонда, према препоруци Народне банке Србије, треба обратити пажњу
на накнаде. Трерутно се плаћају две - једна приликом уплате која износи 3 одсто од износа
уплате, и друга од 2 одсто годишње на укупну имовину, што је урачунато у принос. Уколико
члан није задовољан пословањем фонда у који уплаћује допринос, у сваком тренутку своја
средства може да пребаци у неки други фонд.

Вујовић: На корак да будемо слободни од ментора и контроле
Извор:ФоНет

Министар финансија Душан Вујовић изјавио је да ће нацрт буџета за идућу годину бити готов
за неколико дана, а да очекује да следеће недеље буду финализован предлог буџета.
Вујовић је истакао да ће буџет за идућу годину бити пројектован према очекиваном расту од
три одсто и то укљућујући повећање пензија и плата, а да ће дефицит бити 2,1 или 2,2 одсто.
Вујовић је оценио да Србија постиже стабилност на свим нивоима економије.
"На корак смо до нечега да будемо финансијски слободни од ментора и контроле са стране, да
сами решавамо и кројимо своју судбину", оценио је Вујовић.
Коначно почињемо при јако ниским стопама инфлације, испод 1,5 одсто следеће 2017. године и
БДП од заокружено 4.400 милијарди динара и у оквиру тога планирамо приходе и расходе за
идућу годину, рекао је Вујовић.
"Ко говори да су жртве смањења плата и пензија биле бесмислене, тај не разуме суштину
економије. Ми смо направили успешну операцију фискалног кука, сада већ можемо да идемо,
ускоро ћемо моћи да тржимо, али не тако да нам отпадне нога, него да трчимо маратон и
хватамо корак са светом и Европом", рекао је министар финансија.
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