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НОВОСТИ САЗНАЈУСветски гигант улаже у Србију 400 милиона?
С. БУЛАТОВИЋ

Позната кинеска компанија “Линглонг” све ближе одлуци да дође у нашу земљу.
Преговари у току. Највећа страна инвестиција у нашу индустрију
ПОЗНАТИ кинески произвођач гума “Линглонг”, који већ годину тражи адресу за европски
погон, све је ближе одлуци. Ако је судити по написима у страним медијима, у конкуренцији
четири државе највеће шансе има Србија. Како “Новости” незванично сазнају, кинески гигант
још преговара са нашим институцијама.
Реч је о инвестицији, вредној 400 милиона евра, највећој страној у нашу индустрију. Намера је
да из нове фабрике годишње изађе десет милиона путничких гума, два милиона теретних и
10.000 гума за теренска возила.
“Европски гумарски журнал”, позивајући се на кинески извор, недавно је објавио да су Кинези
одлучили и да је Србија дефинитивни избор. Вест је пренео и чешки привредни лист
“Хосподарске новини”, јер је Чешка важила за озбиљног кандидата.
- Иако је чешки председник Милош Земан приликом посете Моравско-шлеској области
најавио да ће ту доћи, кинеска фабрика гума је између Чешке, Пољске, Словачке и Србије
изабрала Србију - пише чешки лист.
Наводе чешког листа нису желеле да званично коментаришу чешке институције задужене за
разговоре са инвеститорима. Баш као ни српске.
- Тачно је да се “Линглонг” интересовао за улагање у Србију, али се коначна одлука још не зна чули смо од упућених у гумарску индустрију Србије. - Преговори се воде на државном нивоу.
Да се још преговара потврдили су и кинески извори. Баш као и сам “Линглонг” у одговору на
текст “Европског гумарског журнала”.
Да “Линглонг” размишља и о Србији чуло се пре годину дана. Кинески амбасадор Ли Манчанг
најавио је прошлог јуна да у Србију стиже велики произвођач гума. Европа је већ тада увелико
шушкала да “Линглонг” тражи локацију, а да су у ужем избору Чешка, Пољска и Словачка. Од
тог момента у трку је ушла и Србија. Ова компанија је годинама уназад у првих 20 светских
произвођача гума и првих пет у Кини.
- С једне стране, производња гума се сели и скоро је потпуно пресељена у Азију, јер су тамо
близу сировине - објаснили су нам тада у Привредној комори Србије. - Близу су капацитети за
производњу вештачког каучука и плантаже природног. С друге стране, није нелогично да желе
да улажу и покрену производњу у Србији због перспективе извоза у Европску унију.
Продаја "Тигра" компанији "Мишлен" представљала успешан модел приватизације
У сектору гуме у Србији послују 362 предузећа и бележе суфицит у спољнотрговинској размени.
Индустрија гуме и пластике доприноси бруто домаћем производу Србије са 1,2 одсто. Наши
произвођачи пнеуматика извозе на тржишта Француске и Велике Британије, али и даље
производимо далеко мање од главних европских конкурената - Чешке, Пољске, Мађарске,
Румуније и Словачке.
"МИШЛЕН", "МАЊЕТИ МАРЕЛИ", "МИТАС"...
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ТОКОМ прва три квартала прошле године у сектор гуме и пластике стигао је 73,1 милион евра
страних инвестиција. Ранија продаја “Тигра” “Мишлену” и даље је један од најуспешнијих
примера приватизације у Србији. Она сада генерише око 50 одсто прихода у производњи гуме.
Стране компаније које су инвестирале у српску производњу гума и пластике су “Мишлен”,
“Купер тајерс”, “Митас”, “Купер стандард”, “Сигит”, “Мекапласт”, “АД Пластик”, “Контитек”,
“Теклас”, “Хачинсон”, “Конфециони Андреа”, “Норма груп”, “Колектор”, “Мањети Марели”.

ДА НАС БУДЕ МИЛИОН ВИШЕЛоша је атмосфера за репродукцију
Осамдесет одсто младих људи у Србији не може да се одвоји од родитеља и самим
тим не могу да остваре аутономију потребну за формирање властите породице
ОСАМДЕСЕТ одсто младих људи у Србији не може да се одвоји од родитеља и самим тим не
могу да остваре аутономију потребну за формирање властите породице. Осим тога, створена је
и атмосфера да у Србији нема перспективе, па многи млади имагинарно пакују своје кофере
још док су на студијама.
Преко 40 одсто студената када заврше Електротехнички факултет напусти земљу. Дакле,
читава наша социјална клима нимало није повољна и млади не виде шансу да могу да рађају
потомке.
Конфузно друштво је нестабилно и не подстиче репродукцију, тачније усмерава појединца да
своје планове одлаже чекајући боље време, а које, како сви видимо, већ годинама не долази.
Јер, планирање породице није само инстиктивна ствар већ и рационална. Углавном само Роми
рађају децу неплански и шта им бог да.
Одговоран и рационалан човек одлуку о рађању детета доноси освешћено и плански.

СЕЕ АУТОМОТИВЕ КОНФЕРЕНЦИЈАДолази 150 најјачих компанија из
региона
П. Ж.

У Конгресном центру "Мастер" у Новом Саду у уторак и среду одржава се четврта СЕЕ
Аутомотиве конференција Цоннецт&Супплy. На конференцији, која ове године има кровни
назив: "Будућност је сада - иновације, дигитализација, паметни аутомобили и како постати
успешан добављач", окупиће се преко 250 учесника из више од 150 компанија у области
аутомобилске индустрије из Југоисточне Европе.
Циљ конференције је подстицање развоја аутомобилске индустрије у региону, размена
искустава, успостављање пословних контаката и упознавање учесника са трендовима и
изазовима које у овој области доноси такозвана четврта индустријска револуција, то јест
дигитализација.
Конференцију организује Аутомобилски кластер Србије (АЦ Сербиа), уз подршку Развојне
агенције Србије и Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ, у оквиру немачкосрпске развојне сарадње.
О актуелним плановима компанија, изазовима и потенцијалима за добављаче из Југоисточне
Европе, као и могућностима за развој и примену иновација у аутомобилској индустрији у овом
региону, током првог дана конференције говориће представници најзначајнијих светских
аутомобилских компанија и пратећих индустрија присутних у овом региону, попут "Фијата",
БМВ, "Кија моторса", "Боша", "Новарес групе", "Мекафор продукса", "Одело Словеније",
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"Грамера", "Ман хумела", ФЕСТО и "Мицубиши електрика", као и компаније и институције из
Велике Британије.

Немци задовољни у Србији, хоће још да улажу
С. Б.
Премијер и више од сто чланова привредне делегације Баден-Виртенберга у
посети нашој држави. Кречман: Ово је подршка на путу ка ЕУ, али и увод у нове
инвестиције
НЕМЦИ воле да раде у Србији и са Србима. Иако су један од највећих улагача у Србији, они на
томе неће стати, него ће наставити да инвестирају. Као потврда тога је и посета премијера
немачке покрајине Баден-Виртембург Винфрида Кречмана, који је у понедељак у Београд
довео велику привредну делегацију.
Они су у потрази за партнерима, добављачима, али и локацијама за нове инвестиције у нашој
држави. Међу више од сто посетилаца су представници десет успешних немачких компанија,
попут "Хелен машинен фабрик", ЛИП, "Хп техник", "Лен"... У хотелу "Метропол" у понедељак
су расправљали о условима пословања у Србији, а у уторак се "очи у очи" сусрећу са српским
привредницима.
- Председник Александар Вучић је још 2015. године посетио нашу покрајину, тако да је ово на
неки начин узвратна посета - рекао је Винфрид Кречман, премијер Баден-Виртемберга. Радујем се наставку разговора. Наше везе су интензивне. Ово је једна економска делегација са
више од сто чланова. То показује какав значај дајемо овој посети.
Ово је један од начина да подржимо Србију на путу европских интеграција, да отворимо врата
за разговоре и нове инвестиције.
Анкете Немачко-српске привредне коморе показују да су немачке компаније углавном
задовољне условима пословања у нашој земљи. Већина би Србију поново изабрала као адресу
свог пословања.
- Ова посета потврђује да је Србија политички и економски стабилна земља - сматра Бојан
Предојевић, потпредседник Немачко-српске привредне коморе. - Привредна сарадња сада
износи 4,4 милијарде евра годишње. Око 400 немачких компанија упошљава око 40.000 људи.
Ми се надамо да ће већ до краја ове године размена достићи пет милијарди евра и да ће
немачке компаније упошљавати око 50.000 радника.
Директор Немачко-српске привредне коморе Мартин Кнап представнике немачке делегације
је позвао да улажу у реиндустријализацију Србије. Он верује да је она кључна за развој Србије.
НАЈУСПЕШНИЈИ
ПОКРАЈИНА Баден-Виртемберг је једна од најуспешнијих у Немачкој. Увелико сарађује са
Србијом. Из овог дела Немачке највише увозимо електронску опрему, машине и аутомобиле.
То чини половину увоза Србије из ове покрајине. За све земље Западног Балкана Немачка је
најзначајнији привредни партнер.

5

Кнап: Србију посетиле фирме које су лидери у свету
Танјуг

Директор Немачко-српске привредне коморе у Србији Мартин Кнап изјавио је данас да је
немачка покрајина Баден Виртемберг једна од најбогатијих покрајина у Немачкој, са
компанијама које су лидери у свету.
На питање новинара да ли су фирме из те покрајине заинтересоване за нове инвестиције, Кнап
је рекао да та комора препушта компанијама да саме то најаве, али да може да потврди оно што
је већ најављено у јавности, али и званично, да ће компанија ЦТФ из Фридрихсхафена (Баден
Виртемберг), која је лидер у аутоиндустрији, инвестирати у Панчеву.
Немачка фирма ЦТФ долази у Панчево са инвестицијом од 160 милиона евра, а та компанија
ће запослити више од 1.000 људи, најавио је раније председник Србије Александар Вучић.
"Ово је изузетна посета и зато што је Баден Виртемберг изузетна покрајина. Економски
гледано она је једна од најјачих покрајина у Немачкој и у њој се налазе нека од највећих
преудзећа" додао је.
Како је истакао, та покрајина има економски специфичну структуру, "у смислу да скоро свако
веће село у Баден Виртембергу има једног скривеног шампиона, а под тим се подразумева
средње предузеће које је у својој области међу водећим у свету, ако не и водеће".
"Ми као комора препуштамо компанијама да кажу који ће бити њихови кораци", рекао је и
додао да сваке године спроводе анкету међу немачким фирмама које су већ заступљене овде у
Србији.
Њима је постављено питање да ли би поново дошле у Србију ако би имале поново прилику да
донесу ту одлуку и скоро све су фирме рекле да би поново дошле, а на питање новинара шта
замерају, каже да има тема на којима још увек треба радити као што је правна сигурност или
смањење бирократије.
"Али, можемо рећи да су фирме у принципу задовољне. То није једино питање да ли су
инвеститори задовољни већ и да ли су грађани ове земље задовољни тим инвеститорима.
Прошлог октобра спроведено је истраживање и питали су запослене у Србији који су њихови
омиљени послодавци и испоставило се да су Немци најомиљенији послодавци и да су грађани
задовољни условима рада. И то нас радује и поносни смо на то", каже Кнап.

Кинези „скенирају” ПКБ
Аутор: Ивана Албуновићу
Из синдиката ове корпорације „Политици” потврђено да су се представници кинеске фирме
прошле недеље састали са њиховим менаџментом
Амбасадор Кине Ли Манчанг открио је пре неколико дана да једна водећа кинеска фирма
„студира” ПКБ и да ће ускоро послати посебну стручну екипу у Београд тим поводом. Истичући
да је Кина заинтересована за приватизацију половине од 120 државних предузећа у Србији
посебно је истакао неке од највећих компанија – РТБ „Бор” и Пољопривредну корпорацију
Београд (ПКБ) о чијој се продаји говори већ годинама.
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– Једна од наших највећих и водећих компанија долазила је овде три пута, што показује не
само да имамо интересовање већ и јаку жељу – рекао је кинески амбасадор истичући да је и сам
учествовао у договорима око предстојеће посете ПКБ-у.
Кинези су се и раније незванично помињали као заинтересовани за приватизацију највећег
српског пољопривредног комбината, али је први пут да се та могућност наводи у изјави високог
кинеског званичника.
Милисав Ђорђевић, председник Самосталног синдиката ПКБ, потврдио је за „Политику” да су
прошле недеље у ПКБ долазили представници заинтересоване кинеске фирме, али да су
састанку присуствовали само представници пословодства.

Просветни радници протестују 25. Априла
Чланови Уније синдиката просветних радника Србије протестоваће 25. априла у подне испред
зграде Владе Србије, али у школама чланицама тог синдиката неће бити прекида наставе.
Унија тражи доношење праведних и јединствених платних разреда, који ће поправити положај
просветних радника, као и повећање зарада запосленима у образовању два пута по 10 одсто,
овог месеца и у октобру. Председница Уније Јасна Јанковић каже за Данас да ће позвати и
друге синдикате да им се придруже на протесту, не само из образовања већ све који су се раније
противили доношењу Закона о запосленима у јавним службама.
– Закон је усвојен у децембру и упркос обећањима премијерке Ане Брнабић и министра за
државну управу и локалну самоуправу Бранка Ружића да ће се урадити подзаконска акта, још
увек не знамо који ће бити критеријуми за процену квалитета рада наставника, каква ће бити
стартна позиција, ко ће добијати више, ко ће наш рад процењивати – истиче Јанковић
напомињући да је овај захтев усмерен ка Влади, а не ка Министарству просвете, што је и разлог
зашто је окупљање најављено испред Немањине 11.
Унија тражи и да се исправи неправда према ненаставном особљу, пошто су сви запослени до
шестог степена практично на минималцу. Јанковић је рекла да ће, уз постепено повећавање
минималца и стагнирање плата наставника, ускоро сви примати минималан лични доходак.

Што дужи стечај, шанса за приватизацију мања
Љ. Малешевић
Индијска компанија “Тафе” озваничила је куповину ИМТ Београд, што је створило могућност
да овај некадашњи гигант што пре покрене производњу трактора како за домаће тако и страно
тржиште.
Премијерка Владе Србије Ана Брнабић најављује да ће у наредне две недеље бити нађено
решење и за „Магнохром” Краљево, а да је подизање и других брендова међу којима су “ Тоза
Марковић” у Кикинди, БИП и “ Икарбус” прироритет српске власти. Према њеним речима,
стечајеви се морају завршавати, а постоје и потенцијални купци.
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Треба подстити да према последњим подацима Агенције за лиценцирање стечајних поступака у
Србији има 2.069 стечајних поступака, који на коначно решење чекају знатно дуже од ИМТ-а.
Наиме, ИМТ је у стечају био од септембра 2015. године, а тачка је стављена ових дана, што се
може сматрати добрим пролазним временом, с обзиром да стечајни поступци трају и више од
деценије и по. Чак у 15 активних случајева стечајни посутпци трају између 15 и 22 године.
Стечај је више од деценије трајао у Комбинату “Серво Михаљ” у Зрењанину, највећем
произвођачу хране у СФРЈ. У овом предузећу било је 42 фабрике, радило је 24.000 радника, а
сарађивало се с 25.000 коопераната. Стечај је пре две године отворен и у Електронској
индустрији Ниш и то после 69 година постојања и рада. Овај гигант је осамдесетих година
прошлог века запошљавао више од 28.000 радника и имао 102 фирме.
2.069 стечајних поступака дуго чека на решење
Индустрија мотора Раковица, у којој је некада радило 7.700 радника, а пред стечајем, у који је
отишла пре годину дана, остало их је шездесетак. На крају се бавила углавном произодњом
мотора за тракторе домаће производње, те је за ИМР добра вест да је ИМТ добио купца.
600.000 мање запослених у индустрији за две деценије
За разлику од ових гиганата, који су релативно кратко у стечају, некада чувена Београдска
конфекција – Беко отишла је у стечај још 2003. године. Стечај траје 15 година, а бивши
радници и акционари траже да се подели приход од до сада продате имовине – око 29 милиона
евра, на име бесплатних акција. Решења још увек нема.
Српска индустрија, која је имала сигурно тридесетак јаких и познатих гиганата, у последње две
деценије је остала без око 600.000 радних места. Ниаме, 1989. године у индустрији је било око
милион запослених, 2011. године у овом сектору радило је свега 370.000 радника. Професор
Економског факултета у Београду Љубодраг Савић сматра да је већина некада познатих
српских гиганата пропало у процесу реструктурирања, када је изгубили везу с добављачима и
купцима. Он истиче да су њихово место заузели други, те да је сада преостало само да их
држава скине с грбаче јер је све јасније да за многе од њих купаца заправо неће ни бити.
- Наши некада познати гиганти су платили цех модела развоја које су изабрале
новодемократске власти после 2000. године, када су сматрале да ће приступ европском
тржишту и приватизација, односно долазак странаца, решити све проблеме. Показало се да је
највећа жртва таквог приступа била индустрија - оценио је професор Савић.
Преживеле цементаре, пиваре, фабрике дувана
Од некада моћних српских гиганата, оцењује Љубодраг Савић, преживели су Железара у
Смедереву, Ваљаоница бакра и алуминијума у Севојну, а решења се још увек траже са РТБ Бор,
ПКБ, хемијски комплекс у Панчеву и Кикинди. Он истиче да је преживела углавном наменска
индустрија, као и фабрике дувана, цемента и поједине пиваре и шећеране које су првих година
приватизоване. Све после тога што је нуђено на продају, ишло је углавном веома тешко,
истакао је Савић.
До економске кризе, 2008.године, у Србију је по разним основама ушло 129 милијарди долара,
од којих свега 59 милијарди од извоза. Остало су, указује Савић, биле дознаке, донације,
директне стране инвестиције, средства од приватизације.
- После економске кризе смо дошли у драматичну ситуацију да тај јавни дуг једино можемо
вратити из такозваних размењих добара, а то су производи индустрије и пољопривреде. А шта
да извеземо кад немамо домаћу индустрију. Без озбиљног концепта индустијализације у неком
наредном периоду, наслоњеног на домаћу сировинску основу, Србија нема никакве шансе да
дугорочно сервисира свој јавни дуг, да дугорочно обезбеђује високе и одрживе стопе раста –
каже Савић.
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Брнабић: Имамо одличног партнера за нова и боља радна места
Извор: Танјуг/Раде Прелић

Председница владе Србије Ана Брнабић изјавила је да Србија на плану отварања
нових и бољих радних места има "одличног партнера" у немачкој покрајини
Баден-Виртемберг.
Она је на пријему поводом доласка делегације Баден-Виртемберга у Србију казала да је та
немачка савезна покрајина једна од економски најјачих регија у Европи, а да у Србији послује
са више од 100 компанија које запошљавају 8.000 људи.
"Робна размена Србије и Баден-Виртемберга у 2017. прешла је 600 милиона евра што
представља раст од 12 одсто у односу на 2016. Један од најважнијих послова владе Србије је
отварање нових и бољих радних места и у томе имамо одличног партнера у БаденВиртембергу", казала је Брнабић на пријему у Београду.
Она је изразила очекивање да ће се тренд раста економске сарадње са том немачком
покрајином наставити до краја године.
Премијер немачке савезне покрајине Баден-Виртемберг Винфрид Кречман оценио да Србија
заслужује поштовање због реформи које је спровела, наводећи да се српска привреда опоравља
и расте а да стопа незапослености пада.
"Циљ наше посете је проширење сарадње са Србијом, зато су у нашој делегацији људи из
политике, економије, културе", казао је Кречман.
Он је казао да Немачка и покрајина Баден-Виртемберг подржавају Србију финансијски и
политички на њеном путу ка ЕУ али је и додао да Србија мора да пружи свој допринос
спроводјењем неопходних реформи пре свега у области владавине права и правне сигурности.
"Србији је место у ЕУ упркос бучним и агресивним гласовима који наглашавају разлике
измедју наших народа. Да су земље оснивачи ЕУ размишљале само о медјусобним разликама,
мислим да Унија не би била основана. Ми морамо да наглашавамо оно што нас повезује а не
оно што нас раздваја", казао је Кречман.
Он је најавио да ће сутра посетити производни погон компаније "Бош" у Пећинцима у коју је
уложено 70 милиона евра, оцењујући да је то потенцијал за проширење економских односа две
земље.
Пријему у Београду присуствовали су и министри рада и заштите животне средине, Зоран
Ђордјевић и Горан Триван, као и амбасадор Немачке у Србији Аксел Дитман.

Четвртина становништва у стању релативног сиромаштва
Аутор текста:Бета
У Србији четвртина становништва са месечним примањима од 15.400 динара је у
стању релативног сиромаштва, па је земља прва на листи по сиромаштву ако се
пореди са земљама ЕУ, рекао је професор Економског факултета Михаил
Арандаренко.
Он је на панел дискусији на Економском факултету у Београду, поводом представљања новог
броја стручног часописа Мониторинг социјалне ситуације у Србији (МОНС), рекао да се
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сиромаштво још мери на основу претпоставки из Стратегије за смањење сиромаштва урађене
пре 15 година.
"У Србији се сиромаштво мери, не кроз европски концепт релативног сиромаштва, што
подразумева примања мања од 60 одсто националног просека, већ кроз апсолутно сиромаштво
које се дефинише потрошачком корпом у којој је минимум намирница за преживљавање",
рекао је Арандаренко.
Концепт релативног сиромаштва, према његовим речима, подразумева да је за смањење
сиромаштва неопходан, не само привредни раст, него и смањење неједнакости у дохоцима како
би што више људи могло да учествује у економском, социјалном и културном животу земље.
"Ако се пореди са земљама ЕУ, а на листу прикључи и Турска, Србија је на првом месту по
стопи релативног сиромаштва, иза ње су Бугарска, Португал и Македонија", рекао је
Арандаренко.
Додао је да је 2016. године стопа апсолутног сиромаштва становништва са дохотком испод
11.700 динара била 7,3 одсто, а у екстремном сиромаштву је било од један до 1,5 одсто
становника.
Арандаренко је рекао да апсолутно сиромаштво није карактеристика само неразвијених земаља
и да у Америци, чија је потрошачка корпа хране много богатија, измерена стопа тог
сиромаштва од 12,7 одсто.
О новим социјалним политикама
Данашња социјална политика, према речима доцента Правног факултета у Београду Данила
Вуковића, подређена је економији као и у Стратегији за смањење сиромаштва која је престала
да важи, а њене основне претпоставке нису испуниле очекивања да ће се ефекти економског
раста прелити на сиромашне и побољшати њихов положај.
И нове социјалне политике, према његовим речима, оличене у Програму реформи политике
запошљавања и социјалне политике, сатављене су на истим претпоставкама, па су и оне у
функцији економског развоја.
Ако се образовање, политике рада и запошљавања или социјалне заштите усмере, како је
рекао, само на економске циљеве - повећање конкурентности и јачање привреде, тада не могу
да теже једнакости или правди.
"Данас се социјалне политике не баве узроцима сиромаштва или слабог образовања и
отклањања узрока, већ се нуде иста решења као и пре 15 годинаа, а то значи да ни ова Влада
нема јасну визију за делотворну социјалну политику која се између осталог постиже и јачањем
политичке моћи гласа оних група које су посебно погођене", рекао је Вуковић.
Додао је да државне политике нуде борбу за благостање без учествовања оних чијем се
благостању тежи.
"Стратегија за смањење сиромаштва је била производ оног времена, а сада треба повести
дијалог како да се отклоне ограничења и секторске политике смање неравноправност, па да на
пример образовање постане једнако доступно и сиромашној деци", рекао је Вуковић.
Часопис МОНС издаје Фонд за развој економске науке (ФРЕН).

Брнабић: Суштина је да млади науче како да размишљају
Аутор текста:Бета
Премијерка Србије Ана Брнабић изјавила је да је образовање на врху листе
приоритета Владе Србије, јер је данас, више него икада, образовање основа за
успешно друштво.
Она је у Београду на отварању светског такмичења у решавању пословне студије случаја казала
да држава реформише образовање које треба да у будућности одговара Србији која се мења.
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"Суштина је да млади науче како да размишљају, а не шта да мисле. То је образовање које више
одговара стварном свету, односно привреди", казала је Брнабић.
Подсетила је да је Србија већ изменила низ закона како би омогућила да се образовање
приближи бизнису, због чега је уведено и дуално образовање.
"Законом смо омогућили и подржавање старт ап компанија на универзитетима и подржавамо
образовање које промовише предузетнички дух и од раног узраста учи студенте о финансијама
и о томе како да покрену сопсвене компаније", рекла је премијерка.
Како је истакла, такмичење у решавању студије случаја "Белграде Бусинесс Интернатионал
Цасе Цомпетитион" (ББИЦЦ) се уклапа са визијама Србије за образовање будућности, због
чега га и Влада Србије подржава.
Она је захвалила Факултету организационих наука и Универзитету у Београду који су
организовали то такмичење, чијем отварању је присуствовао и министар просвете, науке и
технолошког развоја Младен Шарчевић.
"ББИЦЦ је тренутно једно од врхунских 12 такмичења у решавању студије случаја, а желимо да
постанете топ 10 или топ пет и подржаћемо вас у томе", рекла је Брнабић.
Она је студентима из 13 земаља навела један пословни пример где ће њихово знање у
будућности можда бити кључно.
Како је објаснила, за викенд је у Лондону разговала са представницима компаније Рио Тинто
који су код Лознице пронашли јадарит, "српски криптонит", и истакла да је главни изазов како
привреду повезати са универзитетима који ће образовати много инжењера хемије, али и
инжењера који ће моћи да анализирају проблеме и одлучују, односно размишљају ван
уобичајених оквира.
"Нови минерал из Србије може постати минерал будућности, али за то су потребни људи који
размишљају о будућности ван уобичајених граница, који могу да буду доносиоци одлука и који
се не плаше да покушају нешто непознато", казала је премијерка.
На такмичењу у Београду тимови са предстижних 20 светских унивезитета први пут ће се
суочити са пословним изазовима која ће решавати у "студија случаја".
Финале такмичење одржава се 21. априла, а присустни су студенти из САД, Канаде, Тајланада,
Сиунгапура, Хонг Конга, Кине, Аустралије, Либана, Мађарске, Данске, Немачке, Хрватске и
Србије.

Кинези заинтересовани за ПКБ?
Председник Самосталног синдиката ПКБ Милисав Ђорђевић рекао је да су прошле недеље у ту
компанију долазили представници заинтересоване кинеске фирме.
Он је за данашњу "Политику" казао да су састанку са њима присуствовали само представници
руководства компаније и да нико од представника синдиката није присуствовао састанку.
Ђорђевић је рекао и да нема званичне информације, као и да ништа конкретно за сада није
договорено.
"Необично је то што ни тендер још није објављен, ни имовинско-правни односи", рекао је
Ђорђевић.
Како је истакао, оба репрезентативна синдиката се противе продаји ПКБ-а без да држава
задржи одређени удео.
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Пре неколико дана амбасадор Кине Ли Манчанг открио је да једна водећа кинеска фирма
"студира" ПКБ и да ће ускоро послати посебну стручну екипу у Београд тим поводом.
Тада је он казао и да је Кина заинтересована за приватизацију половине од 120 државних
предузећа у Србији и истакао РТБ "Бор" и ПКБ.
Како лист наводи, Кинези су се и раније незванично помињали као заинтересовани за
приватизацију највећег српског пољопривредног комбината, али је ово први пут да је ту
могућност у изјави навео високи кинески званичник.
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