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Продаја ПКБ-а до јуна
Аутор: Ивана Албуновић

Министарство привреде најавило да ће до средине године одлучити по ком моделу ће бити
приватизована ова пољопривредна корпорација
Министарство привреде ће до јуна ове године донети одлуку по ком моделу ће бити
приватизована Пољопривредна корпорација Београд (ПКБ), сазнаје „Политика”.
Да ли ће то бити само један или комбинација више расположивих модела највише зависи од
понуде коју ће на сто ставити потенцијални инвеститори. Њима је дат рок да се до 18. фебруара
писмом о намерама изјасне о цени коју нуде, моделу приватизације, инвестиционом програму
као и оквирном плану пословања и броју радника које би упослили.
– Донећемо одлуку на основу ових информација као и у зависности од процене тржишне
вредности капитала са стањем на дан 31. 12. 2016. године, на чему се тренутно ради – наводе у
Министарству привреде.
Ако је судити по свим досадашњим корацима које је предузимала држава за ПКБ ће се овога
пута вероватно тражити стратешки партнер. То је наговештено још у септембру прошле године
када је Скупштина града пренела око 99 одсто акција овог предузећа на Републику. Али такву
могућност најавио је и тадашњи министар привреде Жељко Сертић убрзо пошто је, прошле
године, пропао први покушај приватизације (по тендеру из 2015) јер није било
заинтересованих иако је почетна цена од 154 милиона евра већ била спуштена на 50 одсто од
вредности имовине.
Шта се нуди кроз продају највећег пољопривредних предузећа у Србији које запошљава око
1700 радника? Осим једне од највећих фарми у Европи са које се снабдева млеком 50 одсто
београдског тржишта на продају је стављено и четири зависних предузећа – Пољопривредна
авијација , „Еко лаб”, ПКБ Агроекономик и Ветеринарска станица. Али ПКБ се без
прерађивачких капацитета, отцепљених и приватизованих компанија „Имлек”, „Имес”,
„Фриком” тешко може одржати у тржишној привреди као профитабилно.
– Ако дође кинеска компанија која се помињу као заинтересована они сигурно неће на 20.000
хектара да гаје пшеницу или кукуруз и да их извозе у Кину. Ако долазе у Србију они ће,
наравно, да праве прерађивачке капацитете. Да ли они имају интереса, не знам. Будући да је то
најављено и претходни пут и да они нису конкурисали рекао бих да немају. Иста прича била је
и са „Ал Дахром” – каже Љубодраг Савић, професор Економског факултета. Зато је по
мишљењу стручњака јасно да је највећа вредност ПКБ-а ипак земља и то она у зони од
Панчевачког моста до Ченте и у Сурчину. И да ће управо тих око 300 хектара у власништву
корпорације, у зони Пупиновог моста, бити основни мотив будућих инвеститора у очекивању
момента када би распродајом земље повратили улагања.
– Процењено је да би са тих 300 хектара могло да се врати све уложено – каже Милисав
Ђорђевић, председник самосталног синдиката ПКБ. Ово предузеће има у власништву 23.000
хектара земље, од чека 1.400 хектара грађевинског и 5.200 хектара потенцијално грађевинског
земљишта. ПКБ је пре два године продао компанијама МПЦ Петра Матића и немачком
„Лидлу” укупно пет хектара пољопривредног земљишта у грађевинској зони (код насеља Греда
и Борча) за 700.000 до милион евра по хектару.
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– Практично од Панчевачког моста до Ченте сва земља ПКБ-а је уз пут и изузетно је вредна.
Највреднији капитал корпорације је пољопривредно земљиште – истиче наш саговорник,
додајући да нико више не помиње девет предузећа на Косову која су узурпирана и у статусу
мировања – „Косово” вино, „Пећка” пивара, „Метохија” вино… а која ће неки будући власник
једнога дана моћи да потражује.
– Не помиње се ни то да ПКБ није само пољопривредно већ и комунално предузеће. Има и
сопствени водовод и канализацију одакле се водом снабдева око 20.000 становника Падинске
Скеле. Да ли је неко о томе размишљао када је одлучио да све стави на добош – пита Ђорђевић.

„Руске железнице” купују српску фирму
Аутор: Аница Телесковић
Једино предузеће које се у нашој земљи бави одржавањем железничке инфраструктуре јесте
ЗГОП, новосадско предузеће за грађење, ремонт и одржавање пруга. Међутим, ова компанија
ће 8. фебруара потписати уговор са Казахстанцима, а не са Русима
Компанија „Руске железнице” (РЖД) намерава да у првој половини године купи удео у српској
фирми која се бави одржавањем инфраструктуре, рекао је новинарима први потпредседник
компаније Александар Мишарин.
Како преноси „Спутњик”, Мишарин није желео да именује компанију чији удео планира да
купи ова група.
Износ трансакције такође није навео. На питање да ли је предузеће скупо, само је одговорио:
„Не баш”.
„Ми ћемо у Србији купити локално предузеће које се бави одржавањем инфраструктуре…
Оставићемо тамо (у српској компанији) део партнерима. Време затварања трансакције је прва
половина године”, рекао је Мишарин на маргинама Дана „Руских железница” у Савету
Федерације.
„Политикини” саговорници из министарстава привреде и грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре нису имали одговор на питање коју компанију ће купити „Руске железнице”.
Првобитно се зградом Владе Србије пронела вест да ће РЖД купити фирму ЗГОП. Реч је о
привредном друштву из Новог Сада за грађење, ремонт и одржавање пруга. Осим што је реч о
компанији која се једина у Србији тиме бави, на први поглед, поклопило се још неколико
ствари. Процес продаје ове компаније управо је у току, а директор предузећа Зоран Станојевић
већ је јавно изјављивао да су за ову фирму заинтересовани инвеститори из Русије, Кине,
Аустрије, Француске и Турске. Занимљиво је да су управо Руске железнице пре две године
виђене као страшеки партнер за ово предузеће. Руси су чак тада поднели захтев Агенцији за
приватизацију за стратешко партнерство и исказали намеру да како су пренели медији уложе
милион и по евра у резервене делове за грађевинску оперативу. Шта се у међувремену
догодило није познато сем да су их Руси ангажовали на инфраструктурним пројкетима у нашој
земљи који се реачизују из кредита од 800 милиона долара.
Међутим, како је дан одмицао, постало је јасно да РЖД није потенцијални купац ове фире.
Иако ЗГОП јесте на продају, договор је постигнут са Казахстанцима, а не са Русима. Како
сазнајемо, чак је договорено да се 8. фебруара у Министарству привреде са фирмом из
Казахстана потпише уговор о преузимању ЗГОП-а. Купац је компанија из Астане „Жол
Жондеуши”. Како може да се види на њиховом сајту реч је о највећој казахстанској компанији
која се углавном бави одржавањем путне и железничке инфраструктуре.
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Према речима Горана Родића, потпредседника Грађевинске коморе Србије, ЗГОП је једино
предузеће које за сада има механизацију и кадрове за ремонт пруга. Тако да му није јасно коју
другу фирму би Руси могли да купе, а која се бави тим послом.
–Реч је о компанији од изузетног значаја за одржавање железничке инфраструктуре. Онај ко
буде уложио у ЗГОП дугорочно ће добити бизнис који доноси профит. Јер ова компанија може
да послује у земљама источне Европе, Русије, земљама бившег Совјетског Савеза... О земљама
региона и да не говоримо. Апсолутно има и кадрове и опрему да задовољи потребе тако
великог тржишта – каже Родић.
Ако РЖД можда има намеру да купи неку компанију која се бави ремонтом вагона онда су то у
Србији једино Фабрика вагона Краљево, Фабрика шинских возила „Гоша” из Смедеревске
Паланке и „Желвоз” из Смедерева, који је у стечају каже наш саговорник. Међутим, колико је
познато прве две нису нуђене на продају, а Желвоз је у тешком стању.
Током дана, касније се појавила информација да РЖД хоће да купи неко приватно предузеће.
– Не постоји приватна фирма која се бави одржавањем железничке инфраструктуре. Можда
РЖД жели да купи неко грађевинско предузеће које се само бави одржавањем такозваног
доњег строја. Али, ту је реч само о грађевинским радовима, а не о тешком ремонту пруга за који
је ЗГОП специјализован, а који укључује скидање прагова, демонтажу пруга и решетање – каже
Горан Родић.
Зоран Станојевић, директор ЗГОП-а, није одговорио на питање „Политике” да ли је
казахстанска компанија на било који начин повезана са РЖД-ом.
Ни у представништву РЖД-а у Србији нису били расположени да открију коју фирму желе да
купе. Само су кратко прокоментарисали да су изненађени толиким интересовањем медија.
Председник РЖД-а Олег Белозеров најавио је још почетком прошле године да компанија
разматра могућности куповине страних пројектних института и железничких оператера, као и
да је реч о пројектним организацијама које већ имају лиценце и сертификате. По његовим
речима компанија је заинтересована за тржишта у Индији, Јужној Америци (посебно Бразилу)
и Северној Африци, пише „Комерсант”.

Радоица отишао, држава још није дошла
Аутор: Бране Карталовић
Према незваничним информацијама, Министарство привреде не размишља о новој продаји
највеће медијске куће у централној Србији, а запослени у РТВ Крагујевац нису заинтересовани
за акције
Крагујевац – Нове приватизације Радио-телевизије Крагујевац неће бити – сматра Горан
Антонијевић, председник синдиката ове медијске куће, коментаришући незваничне
информације након одлуке Министарства привреде да раскине купопродајни уговор са
Радоицом Милосављевићем из октобра 2015.
Министарство привреде још није заузело дефинитиван став о будућности највећег
електронског гласила у централној Србији, а према Антонијевићевим речима, запослени нису
заинтересовани за бесплатну поделу акција.
– Читав капитал предузећа, све акције РТВ Крагујевац, после поништавања приватизације
пренете су у централни регистар хартија од вредности. Иако се још није званично огласило,
Министарство привреде ће нам највероватније понудити да преузмемо акције, али то,
једноставно, није у нашем интересу. Такво је расположење у редакцији, бар за сада. Радио
можда може да функционише самостално, али телевизија више нема чиме да ради. Један део
имовине је продат, а нове лицитације тек следе. Треба да се плати и дозвола за емитовање
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програма, а само РЕМ-у дугујемо око 2,8 милиона динара – објашњава Антонијевић,
наглашавајући да Регулаторно тело за електронске медије, и поред неизмирених обавеза, није
укинуло дозволу РТВ „Крагујевац“ за емитовање програма.
Током вишемесечног штрајка, свих 67 запослених у РТВ „Крагујевац“ је тужило предузеће због
неисплаћених зарада још од јуна прошле године. Они сада покушавају да се намире уз помоћ
судских извршитеља који су пописали целокупну имовину ове медијске куће. То, међутим, како
тврди саговорник „Политике“, није једини разлог због којег надлежни одлажу именовање
привременог заступника капитала.
– Од септембра прошле године, када је измењен закон који регулише ову област, привременог
заступника капитала више не плаћа држава, то је сада обавеза предузећа у које долази. Али ко
ће пристати да дође код нас, када нам је рачун блокиран, према најновијим информацијама
због дуга од око 26 милиона динара. Ако надлежни никог не пошаљу, испашће да држава не
жели да преузме РТВ Крагујевац. Али ми више нисмо ни приватна фирма. Чудна ситуација,
једним делом и због тога што закони о приватизацији и информисању нису усклађени –
наводи Антонијевић, наговештавајући да би овај проблем могао бити превазиђен на састанку
представника ресорних министарстава који ће ускоро бити заказан.
Подсетимо, Министарство привреде је поништило приватизацију РТВ Крагујевац због тога што
сада већ бивши власник Радоица Милосављевић, који је ову регионалну медијску кућу купио за
85.500 евра, није испунио обавезе које се тичу исплате зарада запосленима и улагања у нову
опрему у вредности од 150.000 евра током прве године пословања приватног предузећа. Од
Милосављевића су, у том износу, наплаћене банкарске гаранције, али је остало нејасно зашто
Министарство привреде, бар према незваничним информацијама, није заинтересовано да РТВ
Крагујевац поново понуди на продају.
Нејасна је и улога градске власти, која је 6. децембра прошле године, на првој лицитационој
продаји имовине РТВ Крагујевац, преко својих чиновника купила највреднију емисиону
опрему овог електронског гласила, тим пре што је Крагујевац једини град у Србији који уопште
није расписивао конкурс за суфинансирање медијских садржаја. Градоначелник Радомир
Николић је признао да је тиме прекршен закон, али се позвао на буџет у коме, како је рекао,
није било новца за ту намену. Закон о јавном информисању, иначе, не предвиђа санкције за
локалне самоуправе које се не придржавају прописа.

Радник погинуо на градилишту
Пише: ФоНет

Радник П. В. (40) запослен у ММ "јединство" АД Севојно погинуо је данас око 11:50 часова, при
извођењу радова на изградњи канализационог колектора у Врању, саопштило је Министарство
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања .
У саопштењу се наводи да је до до смртне повреде радника П.В. на локацији будуће фабрике за
пречишћавање фекалне канализације, када је упао у отвор између такозваног Н (ха) комада и
чела ископа, дубине од око два метра од нивоа на коме се налазио, и ударио главом, а у
тренутку пада није користио заштитни шлем.
П. В. је био распоређен на послове грађевинског радника према закљученом уговору о раду на
одређено време и био је пријављен на обавезно социјално осигурање.
6

Инспектор Одсека инспекције рада у Врању је, како се наводи, одмах изашао на лице места, а
на основу утврђених чињеница у поступку надзора инспекција ће предузети све мере из своје
надлежности.

Србија мора да покрене инвестициони циклус
Пише: Ненад Ковачевић
У Србији је прилично успорена инвестициона активност у привреди и потребно је
да се пронађе начин да се мотивишу инвеститори. Примера ради, инвеститорима у
Македонији, Бугарској и Хрватској се враћа 50 одсто од сваке њихове инвестиције,
а наши инвеститори немају такву погодност
“Можемо да се исцрпљујемо причама о томе да је ситуација у земљи лоша и да нема пара у
буџету, али морамо да нађемо начин да покренемо инвестициони циклус у Србији” - поручио је
Раде Љубојевић, власник породичне фирме “Сирогојно компани”.
Ово предузеће годинама успешно послује, континуирано се технолошки осавремењује,
проширује капацитете и производни асортиман, а своју конкурентност годинама доказује на
светском тржишту.
Компанија, која је основана пре четврт века и запошљава 160 радника, бави се откупом,
прерадом и пласманом замрзнутог и сушеног воћа и поврћа и ручно рађених џемпера од
природне вуне. Поседује најсавременију технологију и међународне сертификате, а скоро
комплетну производњу пласира на инострано тржиште. Производи те породичне фирме, чије
је седиште у златиборском селу Сирогојну, извозе се у 38 земаља. Компанија је и највећи
извозник из Србије замрзнутог воћа у Јапан и Шведску, али и највећи извозник воћа са
Балкана на тржиште Велике Британије. Освојила је тржишта Исланда, Канаде, Америке,
Немачке, Русије, Румуније и многих других земаља.
- Прошле године смо повећали обим производње и пласмана, али и профит. Повећања
бележимо у свим сегментима и по броју запослених, количинама које извозимо, али и по
проширењу тржишта. Наши производи, од краја прошле године, могу да се купе и у
супермаркетима у Индији, тако да смо задовољни резултатима које смо постигли у 2016.
години - казао је за Бизнис Љубојевић.
Планови за ову годину, како наводи, зависе од много тога, али првенствено од развоја
ситуације на светском тржишту и од привредног амбијента у Србији.
- Сваки добар предузетник никада не стаје, него жели да инвестира у свој бизнис и да од тога
има користи. Како држава, односно Министарство привреде, буде пружала погодности за
инвестирање, тако ћемо се и ми томе прилагођавати. Имамо много програма које би требало да
реализујемо, попут финализације наших производа, али све то зависи од пословног амбијента
у нашој земљи и ситуације на светском тржишту - казао је Љубојевић.
На питање да ли се у Србији, последњих година, променио амбијент за пословање, Љубојевић
је оценио да “постоје намере и идеје да се то стање мења, али да се није значајно променило”.
- Добро је то што представници ужичке власти стално истичу да им је привреда најважнија и у
том сегменту, схватање значаја привреде се променило. Међутим, такав став требало би да буде
прихваћен у целој држави, јер привреда ствара нове производе, од којих сви имамо користи од државне управе, здравства, просвете, локалне самоуправе, до полиције, пореске управе...
Ако не будемо стварали и производили, ни држава неће моћи да функционише, јер неће имати
од чега да се прикупи порез. Садашњи амбијент требало би да се промени, како би се
инвеститори мотивисали да улажу у производњу - поручио је наш саговорник.
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- У Србији је прилично успорена инвестициона активност у привреди и потребно је да се
пронађе начин да се мотивишу инвеститори. Примера ради, инвеститорима у Македонији,
Бугарској и Хрватској се враћа 50 одсто од сваке њихове инвестиције, а наши инвеститори
немају такву погодност. То значи да ми не можемо да им будемо конкурентни. С друге стране,
можемо да се исцрпљујемо причама о томе да је ситуација у земљи лоша и да нема пара у
буџету, али морамо да нађемо начине да покренемо инвестициони циклус у Србији “,
објашњава Љубојевић.
Подсетивши на то да је прошла година била проглашена годином предузетништва, он истиче
да је то била добра прилика да се људи додатно информишу о могућностима за покретање
сопственог бизниса и да се мотивишу за предузетништво.
- Министарство приведе је понудило субвенције и почетни капитал за оне који имају добре
предузетничке идеје, а чујем да ће бити проглашена и деценија предузетништва, што би било
веома добро - поручио је наш саговорник.
Ужичка привреда
- Прошла година је била једна од бољих за привреду ужичког региона, али увек може боље.
Ипак, у условима светске кризе и других догађања, у појединим сегментима привреда ужичког
региона је остала стабилна. Услови пословања у свету се стално мењају, али морамо да будемо
флексибилни и да се прилагођавамо променама - навео је Љубојевић, који је и председник
Регионалне привредне коморе Ужица.

Заштитник: Пољопривредници не могу да отплате дуг
Пише: Данас Онлине
Заштитник грађана израyио је забринутост због најаве почетка принудне наплате
пољопривредницима дуга за доприносе и обавезно социјално осигурање, који укупно износи
преко 90 милијарди динара.
„Дуг пољопривредника према јавним фондовима је огроман. Многи су већ у таквој социјалној
ситуацији да не могу да га плате. Тим људима ће ради дуга бити продавана имовина и тако ће
бити у још горој ситуацији, а обавезе ће морати да наставе да плаћају. Зато је моја дужност да
јавно поставим питање правичности, правилности и одмерености законских решења, односно
поштовања уставног начела социјалне правде. Како ће Народна скупштина и Влада одговорити
на њега њихово је право, али морају да разумеју да проблем постоји и неће нестати, већ само
расти, ако се нешто не промени“, наводи се у саопштењу заштитника грађана Саше Јанковића.
Како се наводи у саопоштењу, дуг сеоских газдинстава према држави достигао је 90,8
милијарди динара и Пореска управа је почела да шаље опомене о износу пореза због чега би
многи дужници могли да остану без њива. У основи оваквих мера је законско решења по коме
сваки власник пољопривредног газдинства, без обзира на величину поседа, мора да плати исту
основицу за пензионо и здравствено осигурање од око 96.000 динара годишње. На ту неправду
су упозоравали пољопривредници у обраћању Влади пре две године, најављена је чак и
промена прописа Закона у ПИО фонду, али помака нема.
Заштитник грађана позива надлежне да сагледају материјални положај пољопривредника,
неједнаке могућности плаћања власника малих газдинстава и великих поседа, али пре свега
слику села из којих млади одлазе, а остају стари са минималним пензијама.
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Неисплаћене плате извеле раднике на шине, БГ воз редукован
Извор: Н1

Од недеље је у Београду редукован саобраћај БГ воза због штрајка дела радника фирме која за
Железнице Србије ради на пословима обезбеђења и противпожарне заштите. На пругу су их,
имеђу осталог, извеле неисплаћене плате, а решење за овај проблем се још се не назире.
Седам неисплаћених зарада, неповезан радни стаж и од јула неоверене здравствене књижице
натерале су запослене друштва Фул Протект да, уместо објеката Железница Србије, чувају
возове како из земунске станице не би кренули даље.
"Ми кажемо: "Директоре, има ли плате?" Нема плате. То је у реду, нема плате и тачка. То је
њему у реду, и нема плате и то је готово. А то што смо ми жедни, боси, голи, деца иду у школу,
плаћамо кирију, ма то њега не интересује. Њега не интересује ни наша струја, ни наш 'леб",
каже радник "Фулл Протецт" Раде Драгутиновић.
Трећина од око 320 запослених је део наплатила судски, уз помоћ извршитеља.
"То су три плате. До септембра су људи успели да наплате три плате, с тим што нам руководство
од тада не даје ни листиће за плате", наводи радник "Фулл Протецт" Радојица Пајовић.
Штрајк није по закону, захтеви штрајкача су нереални, а штета огромна - па ће је сносити сами,
поручује директор Фулл Протекта Слађан Ђокић. За повезивање радног стажа у друштву у
реорганизацији услов је, додаје, да радници не уђу у радно-правни спор са послодавцем.
"Неће вам се увезати стаж јер је то одлука Владе. Да ли ће се та одлука променити можда у
перспективи, не знам. Социјални програм - када буде министарство рада донело одлуку, какву
год буде донело одлуку тако ће бити. Плате - како мислите да се ви извршавате, да угрожавате
ликвидност. Они су узели не само сто својих зарада, него још сто од осталих колега кроз
трошкове извршног поступка, што судских, што извршитељских трошкова", објашњава Слађан
Ђокић.
Последњи у низу захтева штрајкача је смена комплетог руководства.
"Са њима преговора нема, све што су обећали слагали су, тако да је то наш захтев. Они нас
више не заступају, они раде против нас и само за себе", каже Радојица Пајовић.
А да преговора нема, потврдио је за Н1 и њихов директор. БГ возови не иду даље, али ни
штрајкачи до испуњења свих њихових захтева. До тада моле Владу и представнике четири
предузећа Железница Србије да им у томе помогну, а испред Владе Србије се још нико није
појавио.
Обе стране су очи упрле у Министарство привреде коме је и Н1 тражила одговоре, али без
успеха.
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Ожеговић: Подићи свест грађана о штетности сиве економије
Извор: Н1
Државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе Жељко Ожеговић
изјавио је за Н1 да су очекивања од наградне игре "Узми рачун и победи", која почиње данас и
трајаће до краја марта, велика и да су превасходно усмерена на подизање свести грађана о
штетности сиве економије.
"Очекујемо да схвате зашто сива зона угрожава безбедност грађана при куповини одређених
производа или услуга које су у тој зони. С друге стране, сива економија утиче на нестабилно
пословно окружење, држава остаје без прихода и онемогућава се подизање нивоа квалитета
јавних услуга", објашњава он.
Влада Србије прогласила 2017. и 2018. за године борбе против сиве економије, а прва мера је
награда у којој се сакупљају фискални рачуни.
Ожеговић додаје да је једна од мера која је спроведена у борби против сиве економије и
доношење Закона о инспекцијском надзору чија је примена кренула у августу 2015. године.
Наводи да је исте године Влада формирала и координационо тело за борбу против сиве
економије и да је донет акциони план који не обухвата само инспекцијски надзор.
Раније је, како каже, постојала "негативна надлежност" - према нерегистрованим субјектима
нико није поступао, већ су предмет контроле били само они који послују легално
"То је само по себи нелогично и ненормално. Закон је повећао и транспарентност у поступању
инспектора јер и сами субјекти могу да виде шта је предмет контроле", наводи Ожеговић.
Он тврди да је, према анкетама, дошло до поправљања ставова привредника о начину
поступања инспектора и њиховој обучености. Оно на чему се ради је самњивање корупције
унутар инспекцијских служби, додаје Ожеговић.
Подаци Националне организације за локални економски развој показују да због сиве
економије државна каса сваког дана остаје ускраћена за осам милиона евра.
"Грађани треба да знају на шта се новац троши. Држава размишља и о подстицању пословног
амбијента малих и средњих предузећа, потенцира се увођење електронског плаћања, на
исплату плата преко банака", каже Ожеговић.
Објашњава да уколико је проценат оних који послују у сивој зони висок, онда мора да се снизи
ниво услуга или повећа порез.
"А ако повећате порез онда они који послују легално беже у сиву економију. То је тај зачарани
круг", закључује Ожеговић.

Економисти: Повлачење европских банака из Србије очекивано
Извор: Бета
Повлачење европских банака из југоисточне Европе због високог нивоа проблематичних
кредита и укупњавање банкарског сектора у Србији било је очекивано, оцењују економисти.
Професор Економског факултета у Београду Бошко Живковић рекао је агенцији Бета да није
изненађење што страни инвеститори продају банке Србији, а купују их домаћи бизнисмени.
"Перспектива раста банкарског система у земљама југоисточне Европе је слаба. Европске банке
су у проблемима и са релативно ниским капиталом, а решавање проблема у банкама у
југоисточној Европи би захтевало доста додатног капитала", рекао је Живковић.
Треба очекивати да се евопске банке, према његовим речима, и даље повлаче из југоисточне
Европе, па и Србије.
"Странци су преузимали банке у Србији јер су били релативно повољни услови. Како ће их
водити домаћи инвеститори у овом тренутку је тешко проценити", рекао је Живковић.
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Економиста Иван Николић истакао је да је "концентрација на српском банкарском тржишту
мала и да се очекивало укрупњавање банака".
"Укрупњавање је пожељно, а не видим проблем да то раде домаћи инвеститори, а посебно да
купују банке које су имале ограничене активности, а неке вероватно и проблеме у пословању",
оценио је Николић.
Додао је да је укрупњавање "закон тржишта и позитиван процес јер ће подићи перформансе и
појачати конкуренцију међу банкама, а то ће донети добробит и клијентима јер ће појефтинити
кредите".
"Искуство показује да страни власници нису увек успешни", рекао је Николић агенцији Бета.
Бизнисмен и власник компаније МК комерц Миодраг Костић саопштио је јуче да је купио 100
одсто капитала грчке Алфа банке.
Алфа банка послује у Србији од 2002. године, када је купила Јубанку. Костић је раније купио
АИК банку, шесту у Србији по нето билансној суми у износу од 1,5 милијарди евра на крају
2016. године, а власник је 20 одсто акција словеначке Горењске банке.
Друга банка која је јуче из иностраног власништва прешла у српско је Финоместик
а.д. Београд коју су купили власници крагујевачке Директне банке Андреј Јовановић
и Бојан Миловановић.
Финдоместик а.д. Београд је део Финдоместик банке Италија, која је у саставу шире банкарске
групације БНП Парибас.
По писању београдских медија, још неколико банака у Србији преговара о промени
власништва.

Отписане у педесетим
Аутор:Ж. Балабан
ЗРЕЊАНИН: Секција жена Савеза самосталних синдиката Србије за град Зрењанин, на челу са
председницом Јадранком Свирчев, још средином новембра прошле године започела је акцију
постављања анкетних кутија у неколико институција у Зрењанину, као и у општинама Сечањ и
Житиште, са циљем да жене, попуњавањем листића, изнесу проблеме са којима се суочавају.
Циљ је био да се допре до што ширег круга жена - млађих, старијих, запослених или не, из села
и града. Након четрдесетак дана листићи из кутија сабрани су у просторијама Синдиката и
сумирани су резултати.
- Свесни тога какав је положај жена у патријархалном друштву, друштву транзиције и великих
социјалних, економских као и вредносних промена, желели смо да ослушкујући гласове наших
суграђанки уобличимо даље деловање Секције жена, чији је првенствени циљ побољшање
њиховог општег положаја - истакла је Јадранка Свирчев.
Главни проблем на који су се жене усредсредиле јесте недостатак новца и сиромаштво. С тим у
директној вези стоје недостатак радних места и ниске плате.„Шта радити када останете без
посла после 20 година радног стажа? Ко ће мене примити са 50 година, када млади са 30
година не могу наћи посао”, написала је једна од анкетираних жена.
Други и најприсутнији проблем који су жене именовале јесте померање границе за одлазак у
пензију.- Сви знамо да се радни дан мајки и супруга не завршава са осмочасовним радним
временом, већ највећи број њих наставља неплаћени рад у својим домовима, најчешће
самостално без помоћи супружника – наводи Свирчев.
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Међу предлозима анкетираних жена било је и да се законом заштите особе преко 50 година
старости, као и да се законски регулишу обавезни превентивни онколошки прегледи жена, као
и гинеколошки прегледи једном годишње. Проблеми на које су жене указивале односили су се
и на породично насиље, али и на мобинг на радном месту.
„Мој предлог је да се у школе уведе неки предмет или тема о насиљу над женама и
дискриминацији коју трпимо”, навела је једна од анкетираних.Јадранка Свирчев је најавила да
ће Секција жена наставити и даље интезивно да ради на побољшању услова за бољи положај
жена у друштву.

Катарски новац могао би се окупати у српским бањама
Аутор:Љ. Малешевић
Инвестиције у Србији у више области, попут наменске индустрије, високе технологије и
туризма, повећање спољнотрговинске размене, успостављање политичких веза биле су само
неке од тема састанка министра спољних послова Катара шеика Мухамеда бин Абдулрахама ел
Танија са челним политичарима наше државе.
Катарски инвестициони фонд располаже са 170 милијарди долара и Србија очекује да део тог
новца заврши у српској привреди, тим пре што је ова држава крајем прошлог месеца изразила
интересовање за нашу пољопривреду, ИТ и одбрану.У новембру прошле године у Дохи
потписан је Споразум између Владе Србије и Катара о узајамном подстицању и заштити
улагања, чије потврђивање чека посланике Скупштине Србије, како би овај закон после
објављивања у Службеном гласнику Србије ступио на снагу.
Тим актом гарантује се улагачима држава национални и третман најповлашћеније нације, као
и пуна заштита и безбедност улагања. Обезбеђује се такође узајмност у примени правичног и
недискриминаторног третмана, као и накнада губитка које инвеститор претрпи, а који су
резултат догађаја или околности који се нису могли предвидети нити спречити.
Улагачима из обе државе гарантује се да у односу на њихова улагања неће бити извршена
експропријација, нити нека друга слична мера државе која јој је по дејству једнака, осим у
случајевима прописаним законом и по строго прописаном поступку, као и да ће бити праћена
ефикасном и ефективном накнадом која ће, поред тржишне вредности експроприсаног
улагања, обухватити и припадајућу камату.
Овим споразумом као улагачи могу се појавити физичка или правна лица , али и државне
агенције обе државе, а улагање означава сваку врсту имовине уложене од стране једне од
држава.
Најављена је и нова посета делегације Катарског инвестиционог фонда, али и повезивање
привредних комора Србије и Катара. За почетак катартски министар спољних послова из
Србије одлази са идејом да би прва улагања новца из државе која има највећи проход на свету
по глави становника од 140.000 долара годишње могла бити у српске бање које су у процесу
приватизације . Наиме, српски председник Томислав Николић понудио је делагацији Катара да
приватизацијом неких од српских бања започне пословна сарадња ове две државе, а да ли ће
тако и бити знаће се за неколико месеци.
Чека се да посланици потврде споразум
Посланици Скупштине Србије треба на првом наредном заседању да потврде предлог Закона о
потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе државе Катар о узајамном
подстицању и заштити улагања. Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Службеном гласнику Србије – одељку Међународни уговори.
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Четвртина предузетника млађа од 30 година
У Србији је сваки четврти предузетник млађи од 30 година, а стопа незапослености младих је
мања за скоро осам одсто у последње четири године, резултати су истраживања „Економска
укљученост младих у Србији”.Истраживање је спроведено у оквиру пројекта „Мрежа
омладинских фондова Западног Балкана и Турске”, које је представила Фондација Ана и Владе
Дивац. Како се наводи у сапштењу, највиша стопа незапослености младих била је 2011. године
42,5 одсто, док је у 2015. години износила 34, 9 одсто.
С друге стране, четвртина младих људи су економски искључени - не раде, не школују се, нису
ни на каквим додатним обукама и они су у највећем ризику од сиромаштва и социјалне
искључености. Тај проценат у Европској унији је дупло нижи.
Анализом података Агенције за привредне регистре Србије с краја прошле године дошло се до
податка да су сваки четврти предузетник и сваки 17. власник предузећа млађи од 30 година.На
округлом столу где су представљени резултати истраживања учествовали су представници
Привредне коморе Србије, Српске асоцијације менаyера и Америчке агенције за међународни
развој (УСАИД).

На једно радно место девет кандидата
Аутор:Љ. М.
Анализа тржишта рада за 2016. годину према подацима са сајта Poslovi.infostud.com показује да
је највећи број огласа објављен у областима трговина/продаја, ИТ, администрација, машинство
и електротехника.
У 2016. години на сајту је објављено готово 24 000 огласа, што је за 29 одсто више него
претходне године, док је на разне позиције конкурисало више од 205.000 кандидата. Просечни
број пријава по конкурсу у претходној години износио је 98. На 5.30 одсто објављених огласа
послодавци су означили да се на њих могу пријавити и особе са инвалидитетом.
Што се тиче категорија у којима је највише објављених огласа, ситуација је слична као и
претходне године. Највише постављених конкурса током 2016. године било је у области:
трговина/ продаја, ИТ, администрација, па потом машинство и електротехника.Најчешће
расписивани огласи за радна места: продавац, комерцијалиста, административни радник,
возач и телефонски оператер. Након тога, нашле су се и ИТ позиције: Јава програмер, .НЕТ
девелопер и ПХП програмер.
На страном језику објављено је 6.630 огласа у којима је предуслов за конкурисање за радну
позицију било познавање траженог језика. Најчешће је то био енглески језик, потом немачи и
мађарски.Ван ИТ области, највише шанси за запослење у претходној години су имали: кувари,
аутомеханичари, фризери, дипломирани инжењери електротехнике и возачи.
Са друге стране, позиције на којима је било мање објављених огласа у односу на број
конкурисања, односно на којима је током 2016. године било теже пронаћи посао су:
пољопривредни техничар, туристички водич, контролор продаје и сарадник за унапређење
продаје.Послодавци су током 2016. у 60 одсто огласа тражили кандидате са средњом стручном
спремом. Са друге стране више од половине кандидата имало је високу стручну спрему.
Сваки трећи кандидат има 10 и више година радног искуства, док оних са од 1 до 3 године има
23 одсто. Без икаквог радног искуства на слободна радна места конкурисало је скоро 7 одсто
кандидата.
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У туристичким центрима петина ради "на црно"
Извор:Танјуг
Код послодаваца у туристичким центрима, пре свега на Копаонику и Златибору, од 433
радника, петина није имала уговор о раду и није било пријављена на обавезно социјално
осигурање, утврдила је Инспекција рада.
Како је саопштило ресорно Министарство, ванредне контроле спроведене су 27. и 30. јануара, а
надзори су извршени код 185 послодаваца, како би се утврдио радно-правни статус
ангажованих радника.
У тим контролама је откривено да 86 радника од 433 радника није имало уговор о раду и није
било пријављено на обавезно социјално осигурање.
Инспектори су у контролама открили и четири нерегистрована субјекта, који се баве
трговином, производњом одевних предмета и производњом хлеба, свежег пецива и колача.
Због утврђених неправилности у области радних односа, инспектори су донели 54 решења, док
су у области безбедности и здравља на раду донели 13 решења.
Инспекција је донела и четири решења, којима су нерегистрованим субјектима наложили да
без одлагања покрену прописани поступак за упис у одговарајући регистар и забранили им
даље обављање делатности или вршење активности до испуњења услова.

ЗАШТО СУ МЛАДИ ИНЕРТНИ Сваки четврти нити РАДИ нити се
ШКОЛУЈЕ
Аутор:Марија Антонијевић

У Србији су сваки четврти предузетник и сваки 17. власник предузећа – млађи од 30 година.
Стопа незапослености младих је пала за скоро 8 одсто у последње четири године али је и даље
забрињавајући податак то што је чак четвртина суграђана овог старосног доба економски
искључена (нису запослени, не школују се).
Ово су главни резултати истраживања „Економска укљученост младих у Србији“ спроведеног у
оквиру пројекта „Мрежа омладинских фондова Западног Балкана и Турске“, које је
представила Фондација Ана и Владе Дивац.
- Незапосленост младих је 2015. износила 34,9 одсто, у односу на 42,5 четири године раније рекао је Михаило Каровић, истраживач јавних политика, представљајући ово истраживање.
Четвртина младих људи је економски искључено не раде, не школују се, нису ни на каквим
додатним обукама и они су у највећем ризику од сиромаштва и социјалне искључености.
- Поређења ради, тај проценат је у Европској унији дупло нижи - објаснила је Јована
Трипуновић, вођа пројекта „Мрежа омладинских фондова Западног Балкана и Турске“.
Анализом података Агенције за привредне регистре Србије с краја прошле године дошло се до
податка да су сваки четврти предузетник и сваки 17. власник предузећа млађи од 30 година.
Проблем још од 2008.
Проблем незапослености младих, подвлачи ово истраживање, представља горуће питање у
Србији од велике економске кризе 2008.године па до данас. Према подацима Републичког
завода за статистику, на крају 2015. године стопа незапослених у Србији узраста од 15 до 29
14

година износила је 34,9 одсто, што је поражавајућа бројка али ипак стање се поправило у
односу на пар година раније.
У Србији је крајем 2015. живело 1.328.800 младих људи.
Од почетка економске кризе па до последњих резултата из 2015.године најгора ситуација била
је 2011. године када је стопа незапослености младих узраста 15-29 година износила
максималних 42,5%, док је у 2015. години забележено смањење и тада је стопа незапослености
износила 34,9 одсто. Међутим, стопа незапослености младих и даље је већа у односу на 2008,
када је криза почела и када је била на нивоу од 28,6 одсто.
Ово значи да све већи број младих или тражи посао или је запослен. Последично и у истој мери
у којој се повећала стопа активности, смањила се стопа неактивности. Коначно, према
подацима Националне службе за запошљавање, у 2016. години, која је проглашена „Годином
предузетништва“, забележено је око 90 хиљада случајева запошљавања младих лица која су
непосредно пре заснивања радног односа била на евиденцији Националне службе за
запошљавање.

СУРОВА ИСТИНА Компанија у којој радите НИЈЕ вам ПРИЈАТЕЉ, ево
како да се поставите
Извор:лифехацкер.цом / М.А.

После месец дана рада на новом послу неминовно сагледавате једну истину: ваш послодавац било да је реч о малом стартап предузећу, или великој компанији вредној милионе долара није ваш пријатељ. За њих сте ресурс, што значи да само себи можете да верујете. Како да
останете хладне главе и успоставите контролу над сопственом каријером.
Сектор за људске ресурсе није ту да заштити вас, него компанију
Лепо је живети у уверењу да сектор за људске ресурсе постоји зато да вам помогне, али не мора
да значи да је тако. Ови људи су пре свега задужени за административне послове, бенефиције и
плате, а понекад и за разне врсте обуке. Брину о томе да је свако посвећен свом послу, да је
плата довољно конкурентна да привуче таленте и да се уклоне проблеми, као што су
нарушавање односа међу запосленима, лоши руководиоци итд. Они ће увек бити у служби
потреба и интереса компаније, без обзира на то да ли се поклапају с вашим.
Ово не значи да уопште не треба да им верујете, али они никада не треба да буду први којима
ћете се обратити за помоћ. Не можете очекивати да ће увек бити дискретни и ваша притужба ће
вероватно наћи пут до особе која је узрочник ваших проблема. Настојте да решавате
неспоразуме и проблеме сами. То је можда тежи пут, а понекад ће се испоставити да сте се
узалуд трудили, али ћете барем научити да верујете у себе и решавате проблеме самостално,
што ће вам користити у будућности.
Увек имајте још једну пословну понуду у резерви
Искуство показује да су људи који имају још једну пословну понуду у џепу најбољи радници.
Они су најзадовољнији, имају највише самопоуздања и, самим тим, најсрећнији су. Разлог је
једноставан: имају осећај да се њихово знање тражи, да могу да бирају и да су сами одговорни
за сопствену каријеру.
Наравно, то се неће свидети сваком послодавцу, али чак и ако то морате да радите у тајности,
обавестите се о компанијама за које бисте волели да радите. Закажите пословни разговор, или
незванично разговарајте с људима који тамо раде. Повежите се с њима на ЛинкедИн и другим
друштвеним мрежама.
Запамтите: пословна понуда није уговор, можете једноставно да их сакупљате, а да никад не
промените посао. Сврха свега овога је да испитате терен и схватите да можете да продате своје
знаје.
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Никада не престајте да тражите посао, нарочито ако сте се тек запослили
Не дозволите да вам ново запослење буде изговор да престанете да тражите посао. Нови посао
значи да сте на почетку нове шансе, али компанија вас посматра као недавно стечени ризик.
Већина нових радних места подразумева пробни рад. Чак и ако мислите да је све прошло како
треба, довољно је смањење буџета, или шеф кога је тешко задовољити, па да се поново нађете
на тржишту рада.
Имајте у виду да сте због чињенице да сте се тек запослили изложени већем ризику него неко
ко већ годинама ради на том месту и на чији се рад сарадници свакодневно ослањају.
Ваша пословна мрежа је драгоценија него што мислите
Пословна мрежа није ништа неприродно, нити лажно - то су пријатељи који се познају на
професионалном плану и настоје да помогну једни другима кад год могу. У свету у коме су
отпуштања, смањење буџета и откази због неуклапања у организациону културу предузећа
уобичајена појава, ово може бити веома драгоцено.
Размислите о томе којих бисте десет људи прво позвали да бисте их питали да ли знају о неком
послу или да их замолите за савет у случају да останете без посла. Ако немате десет људи,
пошаљите имејл бившим колегама и садашњим пријатељима. Питајте шта раде и да ли ви
можете да помогнете њима у њиховој каријери. Можда њима нећете имати много тога да
понудите, али бићете изненађени када видите шта кратак преглед берзе рада ваше компаније
или сама чињеница да се вест проширила може да значи за некога ко се нашао у без посла.
Тако се прави пословна мрежа. Пратите бивше колеге на друштвеним мрежама и честитајте им
на новом послу. Честитајте им ако добију дете или купе кућу. Укратко, будите “добар пријатељ”.
Помислите колико ће вам све то бити драгоцено када будете тражили излаз из тешке
ситуације.
Препознајте када је време да одете
Некада је најбоље да једноставно дате отказ. Једна од најбољих ствари на било ком послу јесте
да сваки дан долазите знајући да сте ви потребнији њима, него они вама. Када приметите да се
ситуација мења, предузмите нешто или тражите други посао. Не дозволите да се заглавите у
ситуацији у којој никада нисте сигурни да ли ћете моћи брзо да нађете други посао.
Наравно, лако је рећи “дај отказ”. Немојте да пренаглите, понашајте се зрело и покушајте да
решите проблеме, али никада не дозволите да ствари преврше меру. Врата су ту и слободни сте
да одете ако то желите.

Леони почео градњу у Нишу, у јулу отвара погон на 15.000 квадрата
Извор:Бета

Немачка компанија Леони почела је са припремним радовима за изградњу погона у Нишу, у
непосредној близини Казнено-поправног завода, потврдио је данас за Бету градски већник
ресорно задужен за привреду Михајло Здравковић.
"У току фебруара Леони би требало да постави темељ новог производног погона површине
15.000 квадрата, а већ током јула погон би требало да буде отворен", изјавио је Здравковић.
Он је истакао да немачка компанија планира градњу у три фазе, а по завршетку последње фазе
укупна површина погона требало би да износи 40.000 квадрата.
"Леони ће у наредних неколико година инвестирати у производњу у Нишу више од 20 милиона
евра и упослиће најмање 2.200 радника", нагласио је Здравковић.
Према његовим речима, производни комплекс Леонија биће изградјен на земљишту укупне
површине осам хектара, с тим што је део земљишта компанија сама откупила, а део ће добити
од државе.
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Уговор о изградњи фабрике за производњу аутомобилских каблова у Нишу потписали су
октобра прошле године генерални директор Леонија Клеменс Сакс и министар привреде
Србије Горан Кнежевић.
Немачка компанија погоне за производњу каблова за аутобиле већ има у Прокупљу и у
Малошишту крај Дољевца.

"Мома" ремонтује "мигове"
Аутор:Р. ДРАГОВИЋ
Ваздухопловни завод у Батајници очекује посао модернизације руских и домаћих авиона.
Посао ће водити стручњаци руских ваздухопловних института
ГЛАВНУ реч у ремонту авиона "миг 29", добијених као руски поклон Војсци Србије, водиће
авио-инжењери из Русије. Они ће бити на челу стручног тима који ће водити посао у
Ваздухопловном заводу "Мома Станојловић" у Батајници. У следећих неколико недеља руски
стручњаци требало би да посете ову установу и да са српским колегама направе оквирни план и
програм модернизације.
У Министарству одбране потврђују да ће се шест руских и четири "мига" из наоружања наше
војске ускоро наћи у "Моминим" халама.
- План је да, према договору са руском страном, до краја априла пристигну руске летелице.
Посао њихове модернизације водиће стручњаци из руских ваздухопловних института
специјализовани за летелице овог типа. Они ће водити стручни, док ће запослени у "Моми
Станојловићу" бити задужени за оперативни део посла - наводе у министарству.
Сви потребни уговори са руским министарством одбране су потписани, а вредност аранжмана,
према пројектованој рачуници, биће 185 милиона евра. Одлуком да се ремонт летелица обави у
Србији умањен је укупан износ овог посла, будући да ће трошак транспорта сносити Русија.
Војнотехнички споразум који је Србија потписала са овом земљом предвиђа да Русија сноси и
"путне трошкове" за сва борбена средства која донира, уколико се ремонт обављао у страној
земљи. У супротном, Београд би морао да плати не само прелет, односно транспорт до Србије,
већ и комплетну процедуру испитивања коју предвиђају руски прописи. Реч је о низу
тестирања у тамошњим центрима, која траже средства и време.
Кључни део посла који ће бити урађен у "кући авиона" у Батајници, поред продужења
временског и летног ресурса, биће уградња уређаја и опреме. Руски "мигови" у Србију ће стићи
исправни и оперативни, али без средстава комуникације и свих осталих уређаја резервисаних
за руске оружане снаге.
Ремонтом 10 "мигова 29" Ваздухопловни завод "Мома Станојловић" добиће највећи посао у
новијој историји. Ова војна установа протекле две деценије суочавала се с бројним невољама.
Иако је штета из бомбардовања 1999. године готово у потпуности санирана, последњих година
наступио је други проблем - одлив стручног кадра.
Завод у Батајници, који је прошле године прославио век постојања, притиска неповољна
старосна структура запослених, као и талас одлазака у пензију обучених и искусних мајстора.
Додатни проблем је што таквих стручњака на тржишту рада нема, али и што није на време
спроведена попуна инжењерског кадра.
РАЗЛИЧИТЕ ВЕРЗИЈЕ
17

ЛОША страна доброг посла, како указују познаваоци ваздухопловне технике, била би
разноликост типова авиона добијених од руских и белоруских партнера. Авион "миг 29",
зависно од уграђене опреме, користи се у више верзија које се технолошки доста разликују.
Добрим преговарањем и ремонтом на једном месту, као што је завод "Мома Станојловић",
избегло би се шаренило стандарда летелица и опреме.
"ЛУКАШЕНКОВ АРАНЖМАН"
НАЈНОВИЈИ договор са Белорусијом о испоруци авиона из наоружања њихове војске, како
кажу у војном врху, неће утицати на договорену динамику аранжмана са Москвом.
Лукашенкове летелице, према оквирном плану, требало би да стигну у Србију тек 2018, а
зависно од динамике ремонта руских авиона, у процес би били укључени и новоприспели.
Колико ће авиона бити у реду на стајанци пред "Момом", требало би да буде познато на лето,
када буде формиран комитет за војну сарадњу Србије и Белорусије.

Удовичић у УН о развоју предузетништва, запошљавању и размени
студената
Извор:Бета
Министар омладине и спорта Вања Удовичић разговарао је данас у Њујорку са специјалним
изаслаником генералног секретара УН за запошљавање младих Вернером Фајманом
Министар омладине и спорта Вања Удовичић разговарао је данас у Њујорку са специјалним
изаслаником генералног секретара УН за запошљавање младих Вернером Фајманом о
моделима развијања запошљавања и предузетништва младих.
Фајман је похвалио интезивирање развоја ;предузетништва и напоре које Србија улаже да се
побољша статус и положај младих, саопштило је министарство.
Удовичић се са Фајманом, бившим канцеларом Аустрије, састао на маргинама шестог Форума
;за младе Економско-социјалног савета УН "Улога младих у искорењивању сиромаштва и
промовисању просперитета у свету који се мења".
Њих двојица разменили су искуства о резултатима рада у омладинском сектору, посебно ;у
сегменту који се тиче запошљавања младих, као и корацима и мерама у вези са Глобалном
иницијативом за стварање пристојних послова за младе.Удовичић се састао и са данском
министарком Карен Елеман, са којом је сагледао моделе ;финансирања у омладинском
сектору, а све у цљу развоја сарадње и мобилности младих, посебно кроз механизам размене
студената, наведено је у саопштењу.
Елеман је најавила да би за њену земљу била врло значајна подршка Србије за кандитатуру
Данске за Савет за људска права.
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Није тајна - Србију ће напустити још банака
Извор:Бета
Београд -- Повлачење европских банака из ЈИЕ због високог нивоа проблематичних кредита и
укупњавање банкарског сектора у Србији било је очекивано, оцењују економисти.
Професор Економског факултета у Београду Бошко Живковић рекао је агенцији Бета да није
изненађење што страни инвеститори продају банке Србији, а купују их домаћи бизнисмени.
"Перспектива раста банкарског система у земљама југоисточне Европе је слаба. Европске банке
су у проблемима и са релативно ниским капиталом, а решавање проблема у банкама у
југоисточној Европи би захтевало доста додатног капитала", рекао је Живковић.
Треба очекивати да се евопске банке, према његовим речима, и даље повлаче из југоисточне
Европе, па и Србије.
"Странци су преузимали банке у Србији јер су били релативно повољни услови. Како ће их
водити домаћи инвеститори у овом тренутку је тешко проценити", рекао је Живковић.
Економиста Иван Николић истакао је да је "концентрација на српском банкарском тржишту
мала и да се очекивало укрупњавање банака".
"Укрупњавање је пожељно, а не видим проблем да то раде домаћи инвеститори, а посебно да
купују банке које су имале ограничене активности, а неке вероватно и проблеме у пословању",
оценио је Николић.
Додао је да је укрупњавање "закон тржишта и позитиван процес јер ће подићи перформансе и
појачати конкуренцију медју банкама, а то ће донети добробит и клијентима јер ће
појефтинити кредите".
"Искуство показује да страни власници нису увек успешни", рекао је Николић агенцији Бета.
Ове недеље су две стране банке прешле у руке српских бизнисмена. Најпре је бизнисмен и
власник компаније МК комерц Миодраг Костић саопштио да је договорио куповину 100 одсто
капитала грчке Алфа банке.
Алфа банка послује у Србији од 2002. године, када је купила Јубанку. Костић је раније купио
АИК банку, шесту у Србији по нето билансној суми у износу од 1,5 милијарди евра на крају
2016. године, а власник је 20 одсто акција словеначке Горењске банке.
Друга банка која је из иностраног власништва прешла у српско је Финоместик Београд коју су
купили власници крагујевачке Директне банке Андреј Јовановић и Бојан Миловановић.
Финдоместик Београд је део Финдоместик банке Италија, која је у саставу шире банкарске
групације БНП Парибас.
У банкарским круговима није тајна да још неколико власника страних банака у Србији
намеравају да их продају инапусте ово тржиште.
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