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Србија домаћин конференције 131 европског синдиката образовања
Наредна четири дана 320 делегата из 48 земаља расправљаће о изазовима образовања и
синдикалном покрету, а биће изабрано и ново руководство Европске конференције синдиката
Наша земља је домаћин четвородневне регионалне конференције ЕТУЦЕ – Европске
конференције синдиката, на којој ће учествовати око 320 делегата и посматрача из 131
синдиката образовања из 48 европских земаља. Тема је Јачање синдиката образовања за
промоцију квалитетног образовања, а домаћин у Центру Сава је Синдикат образовања Србије
(СОС), наш најстарији и највећи просветни синдикат.
– ЕТУЦЕ представља више од 11 милиона наставника и наставног особља Европе од
предшколског до високог образовања и истраживања. Синдикат образовања Србије је члан
Европске интернационалне образовања од 1993, а ова регионална конференција се први пут
организује у Београду – каже за на лист Валентина Илић, председница СОС.
Званично отварање је у уторак, очекује се присуство самог врха Интернационале образовања,
као и европског комесара за образовање и културу, а дан пре свечаног отварања одржан је низ
радионица. Наставници из Европе дискустовали су на тему предшколског и високог
образовања, континуираног професионалног образовања, потом миграција, стању у
синдикалном покрету у европским земљама и начину да се побољшају услови за наставничку
професију у времену економске кризе, слабљења инвестиција у образовање и слабљења
социјалног дијалога, а јачања десничарског радикализма и фундаментализма.
– Заједнички став свих синдиката јесте да се образовање сматра кључним за будућност Европе.
Неоходно је појачати јединство и солидарност међу синдикатима, појачати социјалну правду и
толеранцију, веће поштовање људских права, а не да образовање постане жртва економских,
лобистичких и пословних интереса – парфразира Валентина Илић речи Мартина Ремера,
европског директора ЕТУЦЕ од 2010 до 2016.
На конференцији ће бити изабрани нови ЕТУЦЕ председник и шест потпредседника, као и
нови тим ЕТУЦЕ Комитета, који ће ову организацију водити у наредном периоду, од 2016 - до
2020. године. У раду овог скупа, учествоваће и Европска федерација послодаваца у образовању
(ЕФЕЕ).

Буџет демантовао премијера
Аутор: Аница Телесковић
Буџет, који је скројио министар Душан Вујовић, на неколико места демантује тврдње премијера
Александра Вучића.
Тек што је председник владе најавио да ће у другој половини године порез на зараде бити
смањен, у парламент је стигао предлог државне касе који то оповргава. План је да приходи по
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овом основу у 2017. години буду већи за 10 милијарди динара, што значи да министар
финансија не рачуна на смањење пореза на зараде.
Још једна ставка у државној каси у супротности је са Вучићевим изјавама. Премијер
прогнозира да ће раст привредне активности догодине износити 3,5 до четири одсто. Буџет,
нека врста Светог писма владине економске политике, скројен је на претпоставци да ће
привредни раст догодине износити три одсто.
Премијер је изјавио и да је овим документом планиран „најнижи предвиђени дефицит у
историји државе Србије”. Мањак у републичкој каси пројектован је на 1,6 одсто бруто домаћег
производа (БДП) и нема сумње да је такав резултат импресиван. Са тим ће се сложити и ММФ
и Фискални савет, који нису тако благоглагољиви када је о српској економији реч, јер је до пре
неколико година минус у нашој каси био највећи у Европи. Али, није тачно да је дефицит за
2017. годину рекордно низак. Јер је 2005. године државна благајна била у суфициту 1,2 одсто.
Истина, тај плус био је резултат ванредних приватизационих прихода, али у табели која је
свима јавно доступна на интернет страници Министарства финансија – нема напомена. Види
се само коначан резултат.
Министар финансија потврдио је пре неколико дана тврдњу премијера Вучића о историјски
ниском дефициту, али је и нехотице изнео под којим условима је премијер у праву. Ако се од
укупног дефицита одузму расходи које држава плаћа на име гарантованих зајмова јавних
предузећа, онда мањак у каси износи свега 0,6 одсто БДП-а. Те 2005. године влада премијера
Војислава Коштунице парламенту је проследила буџет у коме је планирани дефицит био 1,2
одсто. Вујовић је, дакле, планирао двоструко бољи резултат. Међутим, уколико заиста жели да
уђе у историју, на крају 2017. године Србија ће морати да има суфицит у буџету – већи од 1,2
одсто. Рачуна се само реализација, а не план.
Министар финансија одлично зна да ни вишак у буџету није увек добар. И сам је пре неколико
дана изјавио да му није циљ да има суфицит јер не жели до те мере да стеже каиш привреди.
Када је о резултатима реч, мора се признати да су они и ове и прошле године бољи од
очекиваних. И када је реч о буџетском дефициту и када је реч о очекиваној стопи привредног
раста, стварност је била боља од плана. И томе треба одати признање.
Али, треба рећи и то да раст од три одсто није „деценијски успех”, нити је „двоструко већи од
привредног раста Немачке”. Бројке су то. Са њима нема дискусије.

Заратили борски синдикалци
Аутор: Љ. ТРИФУНОВИЋ
У граду бакра још није јасно ко је репрезентативни представник око 5.000
радника. Једни оптужују за нерад, а други криве директора Спасковског
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ПРЕДСТАВНИЦИ Самосталног синдиката и синдиката "Независност" Рударскотопионичарског басена "Бор" су оспорили репрезентативност Синдикату рудара Србије,
проглашавајући се јединим легитимним представницима око 5.000 радника, колико их има у
овој компанији. С друге стране, Синдикат рудара Србије колеге оптужује да возе службене
аутомобиле, добијају непостојеће одштете, запошљавају чланове фамилија...
- Рударски синдикат нема репрезентативност јер му се чланство може избројати на прсте једне
руке. Љубиша Миљковић, који се представља за вођу те радничке организације, не може у
јавности да представља ставове радника Басена јер је већ два пута добио отказ, па био враћан
на посао до изрицања судске пресуде, а недавно је и трећи пут истеран из предузећа - наводи се
у саопштењу представника Самосталног и синдиката "Независност", уз напомену да он окупља
углавном оне раднике чије је понашање санкционисано због непоштовања радне дисциплине,
неиспуњавања радне обавезе, коришћења алкохола и опијата, или нередовности на послу.
Миљковић, којег је, у међувремену, суд и трећи пут вратио на посао, истиче да су представници
Самосталног и синдиката "Независност" под директном контролом генералног директора РТБ
Благоја Спасковског.
- Разумем њихове личне интересе јер им је управо Спсаковски омогућио бројне привилегије,
"запушио" им уста, те их увукао у многе малверзације и лажи око РТБ - закључује Љубиша
Миљковић.
ОБРТ
ПО непотврђеним информацијама, Синдикат рудара Србије је пре неколико година основао
управо Благоје Спасковски. Тада су радници РТБ - чланови Самосталног и синдиката
"Независност" - масовно иступали из тих радничких организација и прикључивали се
Рударском синдикату. У међувремену је дошло до сукоба између генералног директора РТБ и
Миљковића...

"Агрожив" под новом фирмом?
Аутор: Сл. ПАШИЋ
Може ли да се обнови производња у Житишту, и селу врати углед живинарске
престонице Србије. Банкрот неизбежан, цех плаћају држава и "Србијагас", али у
општини кажу да наде за погон има
КОМПАНИЈА за прераду живинског меса "Агрожив" у децембру ће престати да постоји, али из
локалне самоуправе стиже охрабрујућа најава да би под неким другим именом производња
овде врло брзо могла да се обнови.
За 16. децембар у зрењанинском Привредном суду заказано је прво поверилачко рочиште у
поступку стечаја над "Агроживом". Стечај је захтевало неколико бивших радника јер не могу да
наплате потраживања по извршним пресудама. Али, и Министарство привреде, које је
покушало да у поступку приватизције пронађе купца за "Агрожив", али није било
интересовања.
Претходно је власник компаније "Србијагас" сто одсто акција "Агрожива" без накнаде уступио
држави. Држава је кроз социјални програм успешно збринула 350 радника, а кланица и други
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објекти "Агрожива" у Житишту и околни остали су празни. У међувремену, неславно је
завршио и закупац погона "БГ Мибрас", који је дигао руке од намере да у Житишту успостави
јако привредно друштво за производњу и прераду живинског меса.
Стечајни управник Драгица Арсић каже за "Новости" да саставља финансијски извештај за
прво поверилачко рочиште. Очекује да ће суд већ на следећем рочишту, заказаном за 22.
децембар, преломити и прогласити банкрот. Јер, "Агрожив" нема скоро никакву имовину, а
дуговања се мере милијардама. Такође, потпуно је извесно да ће многи повериоци остати
"кратких рукава", а најдебљи цех платиће држава, чија јавна предузећа неће имати од кога да
наплате дугове за гас, струју...
У ствари, терет пословног краха живинарске компаније, одраније је познато, сноси "Србијагас",
који је 2010. за 11,5 милиона евра купио "Агрожив" из стечаја, чији је претходни газда био
Мирослав Живанов из Панчева. Успео је да обнови производњу и врати на посао 1.300
радника. Проблем је био што је инвестирао само у бренд. Кланицу, фарме, инкубаторске
станице, силосе и друге погоне узимао је у закуп и врло брзо нашао се у дубиози.
БЛОКАДА
ПОСРНУЛА компанија обуставила је рад 2013. године, а у стечај је отишла августа ове
године. Разлог је непрекидна блокада рачуна од скоро 900 дана, за износ већи од 3,8
милијарди динара.
Директор "Србијагаса" Душан Бајатовић најављивао је инвестиције у Житишту, ширење
кланице и довођење стратешког партнера. Уместо "упакивања" предузећа и успешне
приватизације, све је завршило стечајем, а сам Бајатовић признао је да је експеримент са
"Агроживом" коштао "Србијагас" више од 30 милиона евра! Штету је претрпела и општина
Житиште, којој је кланица била нада да ће напустити друштво неразвијених.
- Много би нам значило да кланица поново проради. Немамо значајније индустријске
капацитете, па би оживљавање "Агрожива" вратило наду за Житиште. Разговори су у току,
помаже Министарство привреде и надамо се добрим вестима - каже Митар Вучуревић,
председник општине Житиште, а охрабрујуће је да је кланици управо прикључена струја и да
заинетерсовани за обнављање производње све чешће свраћају у Житиште.
ОСАМ ГОДИНА БЕЗ ПРЕСУДЕ
У ВИШЕМ суду у Зрењанину од 2008. траје суђење Мирославу Живанову (65) из Панчева,
бившем власнику "Агрожива", и двадесеторици његових сарадника, због злоупотребе тешке
више од 1,5 милијарди динара. Још није завршено извођење доказа, а одбрана тврди да је
процес исконструисан и да је до краха "Агрожива" 2008. дошло због политичких обрачуна

ПРОТЕСТНИ СКУП КРАЉЕВАЧКИХ РАДНИКА: Траже своје паре
Аутор: Г. Ћировић
Протест бивших радника краљевачких пропалих фирми у Скупштини града. Од
градоначелника захтевају хитан састанак са - премијером
ОКО 300 бивших радника краљевачких фабрика и фирми које су престале са радом или
отишле у стечај окупило се у понедељак у сали Скупштине града захтевајући да им држава
исплати новац који им дугује на име неисплаћених зарада.
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Незадовољни радници су градоначелнику Краљева упутили захтев да им - у року од три дана уговори састанак са премијером Александром Вучићем, најављујући радикализацију протеста и
блокаду важнијих саобраћајница у граду, уколико Влада Србије озбиљно не почне да решава
њихове проблеме.
- Од тренутка када смо добили отпремнине за државу као да смо престали да постојимо, а
обавезе према нама нису измирене. Само бившим радницима Фабрике вагона се дугују 34
плате, у просеку по 600.000 динара! Љути смо, гладни и болесни, у годинама када више нисмо
интересантни послодавцима, па тражимо оно што нам припада - каже предеседник
Иницијативе за права радника у Краљеву Драган Митровић.
По његовим речима, од јуна ове године у граду на Ибру је званично без посла остало око 1.200
радника: 700 из Фабрике вагона, 300 из "Аутотранспорта", 100 из "Гибњаре" и још стотинак из
"Магнохрома" који је у међувремену отишао у стечај.
- Уочи предизборног митинга у Краљеву премијер је обећао да ће нам већи део потраживања
бити исплаћен, али састанци са државним секретаром Министарства за рад нису нас померили
са мртве тачке. Покушали су да нас врате на стечајни поступак, али закон се не може
спроводити ретроактивно - нагласио је Митровић, преносећи став колега да ће, с обзиром на то
да су за државу, по свему судећи, живи само на папиру и више немају шта да изгубе, за своја
права да се боре на све начине.

Вучић у скупштини: Ово је најбоље скројен буџет икада, следеће
године КРАЈ КРИЗЕ
Извор: Танјуг , Бета
- Ово је најбоље скројен буџет који смо имали. Буџет је реалан и имамо најмањи дефицит до
сада - рекао је премијер Србије Александар Вучић обраћајући се народним посланицима.
Наводећи да је ово је најздравији буџет и да представља коначни излазак из кризе, Вучић је
поручио да следеће године у ово доба Србија неће бити у кризи.
- Што је новчаник Србије бољи, то ће бити пунији новчаник грађана Србије - истакао је Вучић
уз коментар да Србија следеће године неће бити у кризи, иако, каже, неће бити лако.
Он је изразио задовољство што су јавне финансије здраве, те приметио да ни он није очекивао
тако добре резултате.
Остаје, каже, да сада подижемо друге изворе раста.
Потребна подршка народа
- Верујем да то можемо, за то нам је потребна подршка народа који треба да зна да преко ноћи
ништа не бива, али да смо направили да јавне финансије буду здраве - рекао је премијер.
Он је рекао да је буџет рађен са ММФ и најбољим финансијским стручњацима, који су
потврдили да је реалан.
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Како је навео, уколико успемо да генеришемо привредни раст од три одсто, постоји могућност
да се отвара простор за још једнократних финансијских помоћи пензионерима, и даје прилику
да се повећавају плате и даље.
Наводећи да велики број прихода није урачунат, Вучић је истакао повећање прихода који ће
настати услед повећане борбе против сиве економије, која чини око 30 одсто српске економије,
а која нас враћа уназад.
Вучић је рекао да је буџет потпуно транспарентан и отворен и навео да се, између осталог, први
пут у буџету приказују расходи за РТБ Бор, односно две милијарде динара помоћи, чиме
показујемо да смо неспособни да управљамо тим басеном.
Премијер је истакао да је за 2017. годину предвиђен најнижи буџетски дефицит у савременој
историји Србије од 69,1 милијарде динара, што је 1,7 одсто бруто домаћег производа (БДП).
- За 2016. годину смо предвидели буџетски дефицит од 122,1 милијарде динара, а сада са
уобичајеним приходима имамо суфицит од 31 милијарде динара - рекао је Вучић у Скупштини
Србије где се расправља о предлогу буџета за 2017. годину и пратећим законима.
Он је истакао да су обезбеђени услови за стабилно финансирање буџета јер се не рачуна на
ванредне приходе, и поред тога што су увећане плате у делу јавног сектора и пензије.
Премијер је истакао да су проблеми за буџет дугови и лоше пословање неколико предузећа РТБ Бор, Ресавице, Азотаре, МСК, Петохемије.
Не зависимо од приватизације
Он је казао да "неки" буџете из 2005. и 2006. године представљају као најбоље и по питању
дефицита и навео да су тада у буџетима представљена и средства која су добијана из
приватизација и да су буџети били кројени на основу тога.
Тако су тада сви расходи састављани по тим приходима који нису били реални, рекао је Вучић,
наводећи као пример да је само Мобтел продат за око милијарду и 500 милиона евра и рачунао
се као редовни приход.
- Онда смо ушли у потпуну катастрофу, јер није имало шта да се приватизује. Нема тих прихода
од 2008. године - додао је премијер.
Како је рекао, приходе такве природе смо остварили у висини од око 30 милиона и нису
приказани у буџету, а државна каса се пуни из пореза, акциза, такси...
Имамо стабилно и чврсто и фиансирање које се не ослања на то да ли ћемо продати једно или
друго предузеће. рекао је Вучић.
За Војводину 7,3 одсто, Република плаћа све
Предлог буџета подразумева да АП Војводина добије 7,3 одсто средстава из државне касе,
објаснио је премијер и истакао да да жели да се отвори додатна дискусија о Војводини у
парламенту, истакавши да држава заправо даје покрајини да “ ојача оно што Република већ
плаћа” .
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- “ Нема никаквих суштинских обавеза на нивоу покрајине, јер ми плаћамо и пензије, и плате и
путеве и све. Ми дајемо паре да би покрајина исплатила покрајинским инстутуцијама - рекао је
Вучић.
Он је као пример навео и то да ће 465 милиона динара бити уложено у гранични прелаз
Батровци, 300 милиона за Келебију, 386 милиона за изградњу новог затвора у Панчеву, 171
милион у складу са Законом о социјалној заштити...
Он је оценио да не разуме "папазјанију" која је створена по питању укупних средстава којима
покрајина располаже.
Приметио је да може да разуме да за то има политичких разлога, али не и економских, да неко
овако "замути воду" по том питању.
Поштовали савете Шојблеа
Вучић је казао да је при кројењу буџета поштован став немачког министра финансија Волфанга
Шојблеа да је веома важно да дефицит никада не буде од капиталних инвестиција, и да се то и
урадило.
Такође је навео позитивне оцене председника Фискалног савета Павла Петровића.
Вучић је рекао да ће бити веома тешко донети закон о платним разредима, јер су многи против
њега. Због тих противљења немамо снаге да донесемо закон, видећемо, казао је Вучић.
Србију више не воде тајкуни, али председничке кандидате...
Тајкуну више не воде Србију, нити утичу на владину политику, али утичу на поједине
"председничке кандидате у најави", приметио је Вучић у расправи о буџету за наредну годину.
- Без обзира на покушаје многих тајкуна да данас утичу на политику, утичу и на поједине
председничке кандидате у најави или победнике избора и финансирају много шта и много тога
се дешава, није проблем, али ти људи више не воде Србију - истакао је Вучић.
"Немамо снаге за платне разреде"
Премијер је рекао и да је неопходна реформа образовања, као и решавање питања платних
разреда, али и да за то тренутно нема снаге. Он је рекао да има проблема са смањивањем броја
запослених у јавном сектору, мање у јавним предузећима...
Додао је да су сви против платних разреда, наводећи да би, ако би неко хтео да изједначи плате
у Београду и Врању, имали демонстрације "до краја живота".
Како је рекао, ти људи би били у праву, јер је аргумент: "скупљи живот, већи трошкови".
Али, мисли и да би такво изједначавање плата било лековито за Србију и задржало људе у
мање развијеним подручјима. Приметио је да "немамо снаге да тако нешто донесемо, али да се
нешто мора донети, јер то траже и ММФ и Светска банка а што би било добро за Србију".
Вучић је подвукао да су за нас најважније две области, здравство и образовање , посебно
образовање и да се ту морају остварити реформе, јер, ако их нема, нећемо моћи да напредујемо
од 2018. године. У том смислу је подсетио да је буџетом предвидјено 10 милиона евра више
намењених ИТ сектору.
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Он се захвалио посланици Нове Србије Дубравки Филиповски, која је, како је рекао, имала лепе
речи за рад Владе Србије и што је то смела и да каже, јер је данас то непопуларно.
Он је то илустровао речима да га чуди да и Бреговићу не кажу да нема појма са музиком пошто
је рекао да гласа за њега.
- Пљуну Вучића, кажу нешто лоше против владе, то је популарно и то раде квазиинтелектуалци
и псеудо елита. И зато су поражени - рекао је.
- Ми радимо за добро државе, а не псеудо елите - додао је Вучић.
Како је додао, неки се праве да су много паметни и исмевају посланицу Филиповски.
- Слика су и прилика кукавица, који су увек причали шта ће некоме да ураде, а кад се тај појави,
онда нога ногу сустиже. Нисам фасциниран њиховим 'страшним појавама' - рекао је Вучић. На
комешање и гласније коментаре дела опозиције приликом твитовања, Вуцић је рекао да је то у
реду али да "не морају да вичу када твитују - ваљда не мора да се чује кад твитују".
Јовановић (ЛДП): Свака част, урадили сте добар посао
Председник ЛДП Чедомир Јовановић рекао је да је буџет добар.
- Свака част, урадили сте добар посао - рекао је Јовановић и упитао Вучића ко ће да реализује
овај буџет и ко ће да влада 2017. године. Након оваквих речи, Јовановић је добио аплауз
посланика владајуће већине.
Он је похвалио буџетске бројке, али и Вучића што је представљајући буџет, цитирао Шојблеа,
јер се он сам "годинама борио" за немачку, а против руске политике".
- Мање Шојгуа, а више Шојблеа убудуће - препоручио је Јовановић Вучићу.
Јовановић је казао да је спреман да разговара са Вучићем о политици, пре свега о европском
путу Србије.
- За оно што је у последњих годину дана урађено на економском плану, међу којима и
решавање проблема Сартида, морам, да кажем да је добро урађено - казао је Јовановић, али је
указао на политичке проблеме које треба решавати - отклон од Русије, решавање проблема
Косова и чврст пут ка ЕУ.
Расправа и на Твитеру
Иначе, скупштинска расправа о буџету у пренела се и на твитер, па су поједини посланици на
тој друштвеној мрежи прокоментарисали да се шеф посланичке групе Александар Мартиновић
"претворио у уши".
- Немојте да вређате људе због њихових физичких карактеристика, малопре твитујете одавде
како се Мартиновић претворио у уши, смешно вам је то? Треба да се стидите, не знам да ли се
претворио у то, али пробајте са њим да говорите о држави, праву, пробајте да говорите о
уставном праву, управном праву... - приметио је Вучић.
Он је захвалио шефу посланичке групе ЛДП Чедомиру Јовановићу што је приметио промене на
боље када је реч о финансијама и изразио задовољство одредјеним помацима на политичкој
сцени.
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Као пример навео је то што је ДС навео да је у реду то што је урађено у Бриселу у вези са
последњим потписаним споразумом, без обзира шта о њему лично или о влади говоре.
- И мени много мање смета, без обзира што ме лично вредјају, да ће да поштују државну
политику по одредјеним питањима - рекао је Вучић.
Током излагања лидера ЛДП Чедомира Јовановића, шеф посланичке групе ДЈБ Саша
Радуловић је твитовао да је за "Ч стигао први аплауз од владајуће већине...да би Ч да говори о
политици, а не о економији, подсетивши да је тема буџет... да Ч каже да нема потребу да хвали
АВ, али мора да га хвали...", а потом је о њему говорио као о "луткару" и наставио да
коментарише.
"Звали ме странци да подржим ДОС-овског кандидата"
Вучић изјавио је данас да ће бити сачувана стабилност Србије и да ће се борити до победе на
предстојећим изборима.
- Не знам да ли ће да постоји јединствен ДОС-овски кандидат или неће. Могу само да
гарантујем да ћемо да се боримо. Вероватно је ДОС-освки кандидат данас фаворит, али ми
ћемо пробати нешто да урадимо последњих месец дана пре избора - рекао је Вучић
одговарајући посланику ЛДП Чедомиру Јовановићу на питање да ли ће Вучић бити
председнички кандидат и да ли ће уз председничке изборе на пролеће идуће године бити и
посланички.
- Док буде воље народа бићемо на том месту. Иначе ћемо отићи на исти начин као Бојко
Борисов и Матео Ренци. Ми радимо шта мислимо да је најбоље, на народу је да то процени рекао је Вучић.
Премијер је казао и да су га "звали" да подржи једног "ДОС-овског кандидата", али да он неће
да подржи кадидата кога "ви подржавате по кафанама јер мислим на Србију".
Он је додао и да су га "звали странци да га подржи", али да он то неће учинити.
- Не брините, водићемо рачуна да очувамо политичку стабилност овде, а градјани Србије
сигурно имају коначно рећ - рекао је премијер и лидер владајуће СНС.
"Приходе Војводине уредити кровним законом"
Током расправе, Вучић је рекао да је потребно донети кровни закон који би уредио приходе АП
Војводина, али исто тако покрајина мора да преузме и одређене обавезе
Вучић је рекао да осим права на прикупљање накнада, Војводина нема изворних прихода, већ
да су то све изворно републички приходи.
Одговарајући на тврдње лидера ЛСВ-а Ненада Чанка да је новим буџетом Војводина сведена
само на један облик локалне самоуправе, Вучић је рекао да, то што не разуме постојећи
"финансијски аранжман", који је направљен у време претходних власти, не значи да он жели
да "укида" покрајину:
- То ми не пада на памет - рекао је Вучић и додао да је прихватио да се задржи овакав начин
финансирања покрајине, иако није сасвим сигуран да је то економски исплативо.
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Међутим, премијер је подвукао да онда, осим о изворним приходима АП Војводина, треба
разговарати и о обавезама које та покрајина мора да преузме.
- Не зна нико да ми одговори какве су то обавезе Војводине. Није лако да се одговори. Зато
треба да седнемо сви заједно и да се договоримо, јер су све тешке и озбиљне обавезе на
Републици - рекао је Вучић.
Како каже, нема проблема да се издвоји и више новца којим би покрајина управљала, али је
напоменуо да не може да "додје више новца, а да се не зна на шта се он троши".
- Не дамо паре за ненаменско трошење никоме - поручио је премијиер.
Он је додао да верује у нову покрајинску владу, јер сматра да они разумеју да новац не треба да
служи да би се тек онако потрошио и "бацио у рупу", већ да треба да послужи за стратешке и
важне пројекте на нивоу Војводине.
- Тада покрајинска Влада итекако има смисла и на паметан начин те паре троши. Тада може и
боље да види од републичке владе и онда је она тај степеник који има већи значај - закључио је
Вучић.
За повећање пензија које би било веће од један и по одсто, колико је сада одобрено, потребна је
јача привреда и уверен сам да пензионери то разумеју, рекао је Вучић и додао да верује да ће
2017. године обим пензија бити већи.
ПИО фонд данас, додао је, боље функционише, а држава сада обезбедјује 40 одсто за пензије,
до краја године ће то бити 37 одсто, док остало исплаћује Фонд.
Пре две године је из порез и доприноса на плате у Фонд одлазило 42 одсто, а данас је то 63
одсто, рекао је Вучић, што је резултат чињенице да је запосленост значајно повећана. Премијер
је навео да је стопа незапослености у Србији пала на 13,8 одсто.
Посланици су за вечерас завршили расправу о буџету, а наставак седнице заказан је за сутра у
10 часова.
Министар финансија Душан Вујовић је током пре поднева посланицима образложио
буџет рекавши да ће дефицит до краја године бити двоструко мању од планираног, око 2 до 2,1
одсто, а како је истакао, реално је да буде и мањи од тога.
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Он је навео да је Србија имала у првих 11 месеци суфицит од око 40 милијарди динара, чиме
мало ко може да се похвали и додао да ће наша земља и наредне године имати примарни
буџетски суфицит.
Вујовић је на почетку седнице у једном тренутку прекинуо излагање због добацивања
посланика опозиције, истичући да "тако не може да ради", на шта му је председница
парламента Маја Гојковић рекла да треба да настави и да би у супротном опозиција добила оно
што је хтела да изазове.

Гојковићева му је поручила да не обраћа пажњу на мањину, која, приметила је, угрожава
већину.
Вујовић је наставио са представљањем буџета, а опомену је у међувремену "зарадио" лидер
Нове странке Зоран Живковић. Уочи расправе о буџету, у парламенту је одржана и посебна
седница на којој се посланицима обратио председник Интерпарламентарне уније Садер
Чавдри.

Вујовић: Остварен суфицит
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да је у првих 11 месеци ове године, на
нивоу републичког буџета, остварен суфицит који је између 30 и 40 милијарди динара.
Пише: Фонет
То је за Србију невероватан резултат да се после 11 месеци мерења дефицита налазимо у
суфициту републичког буџета и уравнотеженом буџету опште државе. Таквим резултатом мало
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земаља може да се похвали, истакао је Вујовић за скупштинском говорницом током излагања
Предлога закона о буџету Републике Србије за 2017.годину.
Он је додао да се и у 2017. години очекује примарни суфицит.
Вујовић је рекао да би дефицит до краја године требало да буде дупло мањи од планираног и да
ће “дефицит опште државе” износити два или 2,1 одсто.
Он је напоменуо да је Србија остварила огроман напредак, а један од показатеља је и напредак
на Дуинг бизнис листи, побољшан је кредитни рејтинг земље, раст привредне активности је
очигледан и одржив на дужи рок, а грађани не морају више да брину за реалну вредност својих
доходака.
Према његовим речима, очекује се да ће привредни раст у Србији до краја године износити 2,7
одсто, “а можда и више”.
Вујовић је рекао и да је забележен међугодишњи раст инфлације од свега 1,5 одсто, као и раст
запослености.
Просечан број формално запослених у октобру 2016. године повећан је за 1,4 одсто на
међугодишњем нивоу. Према подацима Националне службе за запошљавање укупан број
активно незапослених лица на крају октобра био је 686.721 лице, што је мање за 4,8 одсто у
односу на исти период прошле године, рекао је Вујовић.
Вујовић је додао и да су до сада урађене реформе и пројекти довели до раста инвестиционе
активности од 5,7 одсто, што је један од главних генератора раста.
Према његовим речима, планирано је да у 2017. години дефицит на нивоу Републике износи 69
милијарди, а дефицит опште државе око 70 милијарди.
Он је рекао и да је планирано да у 2017. години учешће јавног дуга у БДП почне да пада и у тој
години износи 72,8 одсто.
Очекујемо да ће то бити тачка преокрета и да ће од тада учешће дуга у БДП стално падати док
се постепено не спустимо до нивоа Мастрхта који је око 60 одсто, рекао је Вујовић.
Он је истакао и да се пројекција економског раста стално побољшава и да ће она бити 2017.
године три одсто.
Вујовић је објаснио да су у буџету Србије за 2017. годину укључени пројектне зајмови у износу
од 43,5 милијарди.
То значи да ће сва министарства и сви корисници средстава морати прецизније да планирају
пројекте и да одговарају за динамику извођења, истакао је Вујовић.
Док је Вујовић излагао посланици опозиционих странака су разговарали и добацивали му, а он
им је рекао да му то смета и да постоје друге просторије за консултације.
Председница Скупштине Србије Маја Гојковић рекла је Вујовићу да настави са излагањем, а
посланику Нове странке Зорану Живковићу је изрекла опомену због понашања на седници.
Овде мањина угрожава већину, рекла је Гојковић.
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Након Вујовићевог излагања председавајући седницом Ђорђе Милићевић одредио је паузу до
15.30 часова када ће се наставити разматрање Предлога буџета Републике Србије за
2017.годину, а раније је најављен и долазак премијера Александра Вучића.
Милићевић је позвао посланике да у 14 часова дођу на посебну седницу парламанта на којој ће
им се обратити председник Интерпарламентарне уније Садер Чавдрија.

Наставља се протест радника Заставе ИНПРО

Инвалиди рада се срели са Сашом Јанковићем
Инвалиди рада у Застави ИНПРО који су, након прошлонедељног окончања педесетодневног
штрајка глађу, наставили протест у фабричкој хали, срели су се са заштитником грађана
Сашом Јанковићем, који је током поподнева и вечери боравио у Крагујевцу.
Пише: З. Р.
Јанковић је, практично, први значајнији државни функцинер који је прихватио позив да са
Заставиним инвалидима рада разговара о њиховим проблемима. Вишеструким позивима да
посете штрајкаче до сада се, подсетимо, нису одазивали председник Србије Томислав Николић,
премијер Александар Вучић, као и министар за рад, запошљавање и социјалну политику
Александар Вулин који је игнорантски однос покушавао да оправда тврдњом да је „држава, у
границама законских могућности, учинила све за Заставине инвалиде рада“.
Чињеница је, међутим, да је инвалидима рада од 11. октобра кад су започели штрајк глађу до
сада, испуњен једино захтев који се односио на смену доскорашњег директора те фабрике
Бранка Вељовића и ниједан више.
Колико ће Саша Јанковић моћи да помогне угроженим радницима, остаје да се види.

Застава ковачница поново на тендеру почетком наредне године

И Југоимпорт СДПР међу заинтересованима

Застава ковачница је једна од ретких, ако не и једина, фабрика која, упркос чињеници да је
месецима у банкроту, и даље ради испоручујући домаћим и иностраним пословним
партнерима своје производе.
Пише: Зоран Радовановић
Тиме се, кажу запослени, Ковачница припрема за нову тендерску продају коју је, крајем јуна,
осујетила Пореска управа Србије. Крагујевачки "ковачи" очекују да ће њихова фабрика бити
понуђена заинтересованим купцима, највероватније, у фебруару. До тада мора да буде
окончана нова процена вредности имовине стечајног дужника као правног лица, односно
фабрике у целини, како ће Ковачница, за разлику од готово свих банкротираних фирми које се
продају у деловима, да буде понуђена потенцијалним купцима. Одбор поверилаца Ковачнице
треба да распише конкурс за избор новог проценитеља вредности имовине крагујевачке
фабрике отковака, што је поступак који се понавља четврти пут.
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Подсећања ради, вредност Ковачнице први пут је процењивана у пролеће 2005. године, уочи
прве приватизације, затим уочи стечаја, па за време трајања стечајног поступка, али и у мају
ове године, када је фабрика отковака процењена на 5,7 милиона евра. Након тога, тендер за
продају Застава ковачнице у банкроту био је заказан за 25. јун. Тендерску документацију су, у
предвиђеном року, откупиле три компаније - једна из Србије, друга из Чешке и трећа из Босне
и Херцеговине (почетна продајна цена крагујевачке фабрике отковака износила је 50 одсто од
процењене вредности). Иако је вредност имовине проценила овлашћена фирма из Београда
коју је, на јавном конкурсу, изабрао Одбор поверилаца фабрике отковака (исти онај који је
почетком децембра морао да распише нови конурс за избор новог проценитеља), Пореска
управа Србије, као разлучни поверилац, се уочи тендерске продаје "попишманила" и
затражила нову процену вредности. Тиме је спречена, готово извесна, приватизација, с
обзиром на то да је тада један од два инострана потенцијална купца уплатио законом
пропосани депозит, од око 1,5 милиона евра, чиме је показао да је заинтересован за куповину
крагујевачке фабрике.
У Пореској управи, која има хипотеку над трећином непокретне имовине Ковачнице, и којој то
предузеће дугује 360 милиона динара, наводно су се уплашили да продајом фабрике на основу
мајске процене њене вредности неће успети да наплате своја потраживања, те да је то био
разлог за брзопотезно отказивање, већ заказаног, тендера. Према нашим сазнањима иза
"страховања" Пореске управе заправо стоји, намера домаћег купца, односно, државне
компаније за промет, али и производњу, оружја и војне опреме, Југоимпорта СДПР, да она
постане нови власник Застава ковачнице. Та намера Југоимпорта у складу је са чињеницом да
је Застава ковачница предузеће од стратешког значаја за војну индустрију, али је летос невоља
била у томе што та компанија није имала новац потребан за куповину фабрике. У Ковачници
тврде да су о продаји фабрике Југоимпорту у више наврата разговарали са надлежнима у тој
компанији, али да нису успели да се договоре. Поручују да наредну тендерску продају неће
више моћи да спрече евентуално нови захтеви Пореске упараве Србије, чије право жалбе на
поступак ни до сада није могло да осујети поновну проватизацију Ковачнице.
Ковачница ће, истичу у тој фабрици, на наредном тендеру сигурно бити продата. Поновна
приватизација, и то продајом фирме озбиљној компанији из делатности, је, појашњавају наши
саговорници, неопходна. Најпре због стабилизације пословања фабрике и улагања у њено
осавремењавање, које треба да обезбеди значајно повећање производње, али и због намера
појединих мешетара, међу којима је и некадашњи власник, Бугарин Валентин Захаријев, којег
"ковачи" оптужују да их је уништио, и чије намере, како сматрају, никако не могу да буду
искрене. Напротив...
Банкрот Застава ковачнице узрокован је ставом Пореске управе Србије, чији се представници,
упркос инсистирању на доради плана реорганизације фабрике отковака у стечају, нису
појављивали на поверилачким рочиштоима у крагујевачком Привредном суду који је, у таквој
ситуацији, био принуђен да прогласи банкрот у Ковачници. Подсетимо да је стечајни поступак
у Ковачници, због непрекидне блокаде фабричког рачуна дуже од 90 дана, проглашен 30.
септембра 2014, а да је већ 15-так дана доцније настављена производња отковака.
Пропадање ове најстарије фабрике те врсте на Балкану (основана је 1857. за потребе
крагујевачке Тополивнице) почело је након приватизације предузећа које је, 2005. године,
купио бугарски бизнисмен Валентин Захаријев. Фабрички синдикат, радници и други
мањински акционари годинама су упозоравали јавност и надлежне државне органе да
Захаријев уништава Ковачницу изношењем профита у Бугарску и остављањем дугова
предузећа у Крагујевцу. Држава није реаговала, иако има индиција да је Захаријев, поред
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Ковачнице, уништио још неколико српских фабрика. "Да овде има државе, Захаријев би, због
онога што је учинио домаћим фабрикама које су биле у његовом владсништву, сносио озбиљне
санкције. Уместо тога, он се слободно шетка по Крагујевцу и Ковачници, кажу наши
саговорници наглашавајући да су многи крагујевачки "ковачи", након стечаја и банкрота
фабрике, буквално остали без елементарних услова и за пуко преживљавање.
Банкрот није зауставио производњу отковака
Вољом надлежног судије у крагујевачком Привредном суду, те стечајног управника Предрага
Јанковића, Застава ковачница је и после банкрота, проглашеног крајем фебруара ове године,
наставила са производњом отковака. Застави оружју и београдском ИМР-у, као и пословним
партнетрима у Немачкој, Аустрији, Словенији, Мађарској, Румунији и Босни и Херцеговини
испоручује, у просеку, по 145 тона отковака месечно. Половину месечне производње,
Ковачница испоручује фабрикама домаће војне индустрије, пре свега Застави орзужју, а других
50 одсто аутомобоилским компанијама у Немачкој, Аустрији, Мадјарској...

Вујовић: Дефицит до краја године око 2,1 одсто
Министар финансија Душан Вујовић каже да ће дефицит до краја године бити
двоструко мањи од планираног, око 2 до 2,1 одсто, а реално је да буде и мањи од
тога.
Извор: Танјуг
Дефицит ће бити можда и мањи цак и кад се преузуму дугови неких предузећа у хемијском
комплексу,
рекао
је
Вујовић.
Вујовић је рекао да је Србија имала у првих 11 месеци суфицит од око 40 милијарди динара,
чиме мало ко може да се похвали и истакао да ће наша земља и наредне године имати
примарни буџетски суфицит.
Како је објаснио, приходи ће бити већи од расхода ако се не урацунају расходи за камате.
Србија не мора да позајмљује средства да би финансирала дефицит текућег биланса, рекао је
Вујовић и додао да се ради на смањењу трошкова јавног дуга и ослобођању од плаћања високих
камата.
Он је додао да ће и учешће јавног дуга у БДП-у бити смањено.
Вујовић је указао да постоји раст запослености, што потврдују подаци централног регистра
обавезног социјалног осигурања.
Просечан број запослених у октобру 2016. године повећан је за 1,4 одсто, што је резултат раста
запослености у приватном сектору, истакао је министар.
Он је додао да је према подацима НСЗ број незапослених на крају октобра био 686.727 лица,
што је мање за 4,8 одсто у односу на исти период прошле године.
Према његовим речима, разлика између зарада у јавном и приватном сектору смањила се са 15
на пет одсто.
Такође, истакао је да је просечна нето зарада повећана у периоду јануар-октобар 2016. године
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за 2,7 одсто, што је резултат зарада у области прерађиавчке индустрије и трговине, односно у
реалном сектору.
Просечна нето зарада у јавном сектору је благо повецана у периоду јануар-октобар 2016. за 0,9
одсто, као резултат дозвољених унапређења и смањења броја запослених, док је у приватном
сектору
зарада
повећана
3,8
одсто.
"То је оно што желимо, да се смањују разлике у платама и да расту реалне зараде у приватном
сектору", рекао је Вујовић, наводећи да се постепено стварају услови да потрошња почиње да
представља
један
од
извора
раста.
Вујовић је истакао да је Србија остварила 110 милијарди динара веће приходе од првобитног
плана, а један од разлога је оживјлавање привредног раста.
Он је прецизирао да је 60 милијарди добијено наплатом пореза, а 50 милијарди динара
уштедом, те да је добро да се такав тренд настави.
Министар финансија је рекао да ће учешће плата јавног сектора у БДП-у бити смањено са
садашњих 8,4 одсто на осам одсто.
Разлика између плата у јавном и приватном сектору је износила 15 одсто пре три године а сада
је смањена на 5 одсто, рекао је он.
"Желимо да продужимо режим забране запошљавања који је уведен у децембру 2013, са
изузетком које одобрава владина комисија. То је требало већ да пређе у нови режим на чијем
би челу било Министарство државне управе и локалне самоуправе. Ту се мало касни и зато
продужавамо постојећи режим до краја наредне године, да би се све то припремило за наредну
годину и да би имали њихове документоване одлуке где и како, уместо линеарног смањења да
знамо где постоје вишкови", рекао је Вујовић.
Како је рекао, постоје нека оправдана питања, на пример, шта се дешава са агенцијама које су
пре
десетак
година
основане
као
допуна
ограничених
капацитета
државе.
"Ово би требало да се решава спајањем агенција. Када испуне свој мандат онда треба да се
споје односно постану саставни део министарства у чијој су надлежности, или да имају
постепени период изласка, јер ако су обавиле одређену функцију онда више нису потребне",
нагласио
је
Вујовић.
Предлогом буџета предвђени су укупни приходи у износу од 1.092 милијарде динара и укупни
расходи од 1.161 милијарди динара, са дифицитом од 1,7 одсто бруто домаћег производа (БДП).
Укупни расходи ће бити већи за 69,1 милијарду динара од прихода, што представља 1,7 одсто
БДП.
Буџет за идућу годину планиран је на основу прогнозе да ће реални раст БДП-а и 2017.
износити три одсто, а инфлација 2,4 процента.
Влада је новим буџетом планирала већа средства за инвестиције.
За плате запослених у јавном сектору предвиђен је износ од 253,7 милијарди динара, што је за
0,8 одсто више него ове године.
Планирано је увећање плата запосленима у Министарству унутрашњих послова, БИА,
Министарству одбране, установама социјалне и здравствене заштите, Управи за извршење
кривичних санкција, установама културе, као и запосленима у правосуђу (осим судија и
тужилаца) за 5,0 одсто.
На веће зараде могу да рачунају и запослени у установама основног и средњег образовања и
ученичког стандарда за 6,0 процената, запослени у установама високог и вишег образовања и
студентског стандарда за 3,0 посто, а превдијено је повећање плата у научно-истраживачкој
делатности - истраживачима и помоћном особљу за 5,0 процената (осим истраживачима који
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имају радни однос заснован на факултету).
Од 1. јануара и пензионери ће добити увећане пензије за 1,5 процената.

Коверте у јавном сектору дебље од три до шест одсто
Ауторка: Љубинка Малешевић
С првом исплатом зараде у наредној години, осим пензионера, на више новца у
новчанику могу рачунати и запослени у делу јавног сектора, а за исплату тих плата
од
децембра ове године биће утрошено осам одсто српског буџета. Да би имали већу децембарску
зараду, која се исплаћује у јануару, посланици Скупштине Србије морају по хитном поступку
усвојити измене Закона о буџетском систему, којима је предвиђено повећање зарада.
Тако ће плате запослених у полицији, Војсци, БИА, Управи за извршење кривичних санкција
бити повећане пет одсто. У основним и средњим школама и установама ученичког стандарда
плате ће бити веће шест одсто, док ће запосленима у установама високог и вишег образовања и
студентског стандарда зарада бити увећана три одсто. За научноистраживачку делатност –
истраживачима предлаже се повећање од пет одсто, а исто толико је планирано и за запослене
установама културе, социјалне и здравствене заштите. Проценат више, односно шест одсто,
требало би да буду повећане плате у предшколским установама.
У образложењу тог законског акта истиче се да су мере фискалне консолидације, које је у
претходном периоду предузела Влада Србије с циљем очувања стабилности јавних финансија,
дале резултат бољи од очекиваног. Због тога је и оцењено да је повећање пензија и плата
запосленима у делу јавног сектора оправдано и економски одрживо. Уз то, треба подсетити на
то да су и Међународни монетарни фонд и Фискални савет Србије, пре обелодањивања
фискалних резултата, сматрали да плате у јавном сектору не треба подизати још годину-две.
С друге стране, тим законом предлаже се продужење важења привременог режима забране
запошљавања у јавном сектору до краја наредне године. Наиме, очување механизма
контролисаног запошљавања, посебно у контексту примене Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору, оцењено је оправданим.

Просек пензионерске децембарске повишице 351 динар
Ауторка: Љубинка Малешевић
Више нема дилеме и нагађања: пензије ће од децембра ове године бити 1,5 одсто
веће. Другим речима, у јануару наредне године, када не ред дође исплата
децембарске
пензије, сви пензионери добиће повећање од 1,5 одсто. Први ће до увећаног чека доћи
самосталци, потом војни и пољопривредни пензионери и на крају бивши запослени, који своје
принадлежности добијају 10. и 25. у месецу.
Пред посланицима Скупштине Србије већ је предлог допуна Закона о привременом начину
исплате пензија, без којег пензије од децембра не би могле порасти 1,5 одсто јер је претходним
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Законом о буџетском систему било предвиђено да оне, након лањског повећања од 1,25 одсто,
неће расти.
Како ће пензионери израчунати колико им повећање пензија следи? Рачуница је следећа:
онима који су имали примања већа од 25.000 и 40.000 динара, која су умањена применом
Закона о привременом начину исплата пензија од новембра 2014, то је била основица и за
прошло повећање од 1,25 одсто. Сада се на збир умањене и 1,25 одсто увећане пензије рачуна
повећање од 1,5 одсто.
Просечна пензија тренутно износи 23.456, а након што се увећа 1,5 одсто, износиће 23.807
динара. То значи да ће пензионери у просеку добити 351 динар више него што сада имају.
Када се сабере повећање које су пензионери добили у јануару ове године од 1,25 и ово које ће
уследити од 1,5 одсто, произлази да су пензије повећане 2,75 одсто. Мада пензионери, који су
прошлог месеца добили 5.000 динара на име једнократне помоћи за коју је држава издвојила
око осам милијарди динара, мисле да је повећање недовољно, ваља подсетити на то да је
Фискалном стратегијом било предвиђено да до корекција пензија током прошле и ове године и
не дође, већ да се још увек примењује Закон о привременом уређивању начина исплате
пензија. Тим законским актом, који се примењује од новембра 2014, пензије изнад 25.000
смањене су 22 одсто, а оне изнад 40.000 динара – 25 процената, што је у просеку значило
смањење пензија од шест одсто.
Добри финансијски резултати допринели су томе да, и поред негодовања ММФ-а и Фискалног
савета Србије, пензије ипак и на почетку ове године – а биће тако и на почетку наредне – ипак
буду повећане и на неки начин пензионерима буде барем делимично „враћено” оно што им је
на име уштеде узето. При том се никако не сме сметнути с ума да око милион пензионера није
имало смањење пензија јер су им примања била мања од 25.000 динара. Њима су, дакле,
пензије након ова два повећања од 1,25 и 1,5 одсто заиста највеће у последњих неколико
година. С онима којима су пензије умањиване прича је сасвим другачија јер они, и поред два
повећања, још увек нису „на своме”, односно још увек имају мању пензију него што су је имали
пре новембра 2014.

„Петрохемија” има тржиште и нема вишак радника
Ауторка: Љубинка Малешевић
Влада Србије ће овог месеца преузети око 100 милиона евра дуга панчевачке
„Петрохемије”, а Привредни суд у Панчеву обуставио је предстечајни поступак за
то предузеће.
Но, и поред тога, битка за решавање судбине једног од највећег извозника петрохемијских
производа и даље је неизвесна јер држава има тежак задатак да пронађе стратешког партнера
за „Петрохемију”.
Дугови „Петрохемије” износе око 400 милиона евра, а тај петрохемијски комплекс највише
дугује „Нафтној индустрији Србије”, ЈП „Србијагас”, Фонду за развој, „Електропривреди
Србије” и „Лукоилу”. У Министарству привреде истичу да је договор о дуговању с „Лукоилом”
постигнут, а да је с НИС-ом у завршној вази. Државни секретар Министарства привреде Драган
Стевановић објашњава да је идеја да се кроз конверзију дела дугова, кроз отпис дела и на крају
кроз измирење дела дуга тим двама комерцијалним повериоцима створе услови да се усвоји
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Унапред припремљени план реорганизације „Петрохемије”, с једне стране, а с друге, да се с
НИС-ом направи дугорочан аранжман о континуираном снабдевању „Петрохемије”
сировинама. То би требало да значи да се након решавања финансијског реструктурирања
дуговања припреми нови Унапред припремљени план реорганизације за „Петрохемију” да би
се лакше нашао статешки партнер.
Иначе, у „Петрохемији”, чији је већински власник држава, а НИС има 13 одсто власништва,
ради више од 1.400 радника, и сви чекају да се нађе решење да би фабрика наставила да ради.
Златко Бекић из синдиката ХИП-а „Петрохемија” наглашава да није довољно истицати колики
су дугови док се не анализора њихова структуре и начин на који су настали. Зато, по њима,
решење није само у отпису дугова већ у изналажењу начина да та фабрика за прераду нафте и
производњу петрохемијских производа настави да ради и буде конкурентна, а када то постане,
биће посла и за садашње раднике, али и нове.
Држава управо то покушава да учини јер је свесна тога да, после фазе финансијског
реструктурирања, следи тежи део посла, а то је проналажење стратешког партнера пошто
„Петрохемија” има потенцијала за опстанак на тржишту и задржавање постојећег броја
запослених. Тим пре што вишка запослених нема и што сви и сада раде пуном паром.
Наиме, од десет земља југоисточне Европе, с више од 65 милиона становника, „Петрохемија”
практично једина
располаже оперативним капацитетима за производњу полиетилена и сопственим сировинама.
Код стирена је предност „Петрохемије”још изразитија јер у кругу од 1.000 километара нема
ниједног сличног постројења. Велики потенцијал за пласман производа „Петрохемије” је
тржиште Турске, због јаке гумарске индустрије.
Позитивно пословање
Већ другу годину заредом „Петрохемија” бележи позитивно текуће пословање. Тако је у првих
девет месеци ове године остварена добит од 40 милиона евра, а до краја године би нето добит
могла бити и већа од 50 милиона евра.
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