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Недимовић: До краја године три нова закона из области пољопривреде
Извор: РТС, Танјуг

Влада Србије требало би до краја године да изгласа три нова закона из области пољопривреде –
о органској производњи, пољопривредном земљишту и уређењу тржишта пољопривредних
производа, изјавио је министар Бранислав Недимовић уручујући новчане награде најбољим
произвођачима на конкурсу за органску производњу "НЛБ банке". Каже да ће ова година бити
једна од рекордних у производњи кукуруза, али и жита где се може рачунати на извоз најмање
два милиона тона.
Закон о пољопривредном земљишту, са чијим ћемо предлогом изаћи на јесен, подразумеваће да
се свака парцела на којој држава има власништво видети на сателиту и знати у сваком тренутку
шта се на њој ради, изјавио је министар пољопривреде Бранислав Недимовић.
Јабука из Србије ускоро на тржишту Индије
Јабука из Србије ускоро би могла да се нађе на тржишту Индије, које је после Русије, друго у
свету по цени коју плаћа за то воће, изјавио је министар пољопривреде Бранислав Недимовић и
навео да су преговори о извозу воћа у Индију завршени.
"Највише инсистирамо на јабуци, јер је то друго тржиште на свету по цени које плаћа нашу
јабуку. На пример, Руси плаћају од 55 до 60 евроценти килограм јабуке, Индијци од 45 до 50, а у
ЕУ од 20 до 25 евроценти", рекао је Недимовић.
Навео је да Србија тако отвара ново тржиште за јабуку.
"Спремамо се за тренутак када можда на руском трижишту буде мања потражња због њихове
сопствене производње. Ствари ће ове године у пољопривреди, што се тиче БДП, бити екстремно
добре", уверен је министар.
Према његовим речима, то ће омогућити видљивост и знаће се у сваком тренутку ко производи
на том земљишту, шта се на њему производи, на који времнски период и за коју цену, а ако се
ради у супротности са уговором, подвлачи Недимовић, уговори ће се одмах раскидати и
наплаћивати пенали.
Тим законом, истиче министар, биће стављена органска производња као приоритет, која ће се
гајити на мањим површинама и под строгом контролом.
Недимовић је најавио и да је у припреми Предлог закона о органској производњи, који би, каже,
такође, требало изаћи до краја године, те да ће он предвидети посебан систем субвенције за
период конверзије из конвенционалне производње у органску производњу.
"Прелазак на органску производњу подразумева строго контролисано прскање земљишта, само
оним средствима која су дозвољена. Тај перод конверзије је најчешће три године и изискује
огромне трошкове. Ми тај период морамо да ублажимо и да субвенцијама помогнем тим
пољопривредним произвођачима ", подвукао је Недимовић.
Каже да тржиште све више тражи органски квалитетне производе, а све што тражи тржиште,
наводи Недимовић, то Министарство мора да подстиче.
Он је указао да простора у Србији за органску производњу има, али да све зависи од нас,
нарочито у источној, западној, јужној Србији и на високим надморским висинама где се
конвенционална производња веома лако може претворити у органску.
За почетак, поручује министар, акценат треба ставити на органску производњу воћарства и
повртарства, а после да развијемо сточарство, јер, каже, та грана није још добро развијена ни на
конвенционалном нивоу.
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Министар је најавио и да се ради на Предлогу закона о регулисању тржишта пољопривредних
производа, јер, каже, нису исто намештај и воће, које може да издржи 24 сата.
"Овде је реч о складиштењу, правилима игре откупљивача и свих оних који учествују и читавом
том ланцу. Са министром Љајићем сам разговарао и радимо на томе да нам се више не понови
ситуација са малинарима и вишњарима да неко дође и каже нећу више да купујем воће",
нагласио је Недимовић.
"Ми смо се организовали укупно нас 89 пољопривредних газдинстава у такозвану групну
сертификацију, налазимо се у другој години сертификације и укупно имамо око 600 говеда и
700 оваца", каже Радован Аксентијевић, добитник награде НЛБ из Дражинаца.
Добитница награде за органску производњу НЛБ банке Татјана Хајдар Идеи истиче да је у
ствари лепота органске производње да гајите монокултуре, јер је једино то оно што је природа.
"Ви када уђете у шуму то је шаролико и то је наш циљ да направимо органску биошуму",
објашњава Татјана Хајдар Идеи.
Пшеница у Египат, кукуруз у Кину и Индонезију
Пшенице ће бити довољно за домаће тржиште и за извоз бар два милиона тона овогодишњег
рода, док ће прозиводња кукуруза такође ове године вероватно достићи рекорд, изјавио је
Недимовић и истакао да је зато потребно отворити нова тржишта за извоз.
Министар каже да се са Египтом завршава сертификат за извоз пшенице, а са Кином и
Индонезијом за кукуруз.
"Морамо сад да отворимо нова тржишта. Није само произвести. Када произведете огромне
количине то вам буде лепо једно пет минута, кад не знате коме да продате онда сте у проблему
за шест минута", рекао је Недимовић одговарајући на питања новинара о роду о роду озимих
усева.
Навео је да је ове године никад више засејаних површина пшенице, да је под том културом
650.000 хектара и да су приноси рекордни, без обзира на проблеме са квалитетом зрна које је у
сетви проузроковала киша.
"Имаћемо не довољно за себе, него да извеземо бар два милиона тона, за разлику од прошле
године када нисмо имали прилику за то. Зато морамо сад нова тржишта да отворимо да бисмо
то пласирали", нагласио је министар.
Нагласио је да ћемо ове године вероватно имати рекордну поризводњу кукуруза која ће, каже,
чак премашити 2016. годину, осим уколико не дође до развоја неких болести због високих
температура.
Министар каже да ће се са Турском преговарати о повећању квота за извоз говедине.

Антић: Четири компаније заинтересоване за РТБ Бор
Извор: РТС
Министар енергетике Александар Антић каже за РТС да је обавеза будућег стратешког партнера
за РТБ Бор да, у периоду док се контролише приватизациони циклус, сачува постојећи број
радних места. Антић истиче да су се, већ у првом дану, на оглас за РТБ Бор јавиле четири
компаније за откуп документације која није јефтина.
Александар Антић рекао је гостујући у Дневнику РТС-а да је РТБ Бор стратешки значајна
компанија са утицајем на нашу економију.
"Значајно је да РТБ Бор настави да се развија и да буде стабилан и због тога инсистирамо на 350
милиона америчких долара инвестиција. Од стратешког партнера очекујемо снажнији основни
план и далеко више инвестиција. Инсистирамо на снажном инвестиционом циклусу највише у
рударству са идејом да РТБ дугорочно пуни топионицу сопственим рудама и концентратима и
да у наредом периоду повећа капацитете", објашњава Антић.
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Додаје да је обавеза будућег стратешког партнера да у периоду док се контролише
приватизациони циклус, сачува постојећи број радних места.
"Очекујемо да ће по завршетку тог циклуса бити неопходан додатни број радника. Верујемо да
ће бити сачуван овај број радних места плус да ће бити додатног запошљавања радника. Обавезе
за историјска дуговања су такође на стратешком партнеру. Ми питамо на тендеру стратешког
партнера колико процента власништва тражи за 350 милиона долара", истиче министар Антић.
Каже да се у протекле две године разговарало са 11 светских рударских компанија које су
анализирале стање у РТБ-у Бор.
"Очекујемо да ће оне узети активно учешће на тендеру и то је озбиљан међународни тендер.
Само у првом дану, а оглас смо објавили јуче, јавиле су се четири компаније за откуп
документације која, морам да напоменем, није јефтина. Очекујемо понуде до 20. августа и да
након што изаберемо најповољнијег понуђача, до краја године закључимо уговор када уплате
100 милиона долара што је услов", напомиње Антић.
Истиче да су Петрохемија и МСК-а били малтене на коленима и да су ова и прошла влада
учиниле огроман напор да се те компаниује сачувају.
"Петрохемија добро ради, МСК такође стабилно ради, на жалост Азотара је у последњих
неколико месеци наставила да генерише губитке и стечај је једино могуће решење", објашњава
министар.
Додаје да се са великом пажњом гледа на раднике и читаву ситуацију у Азотари.
"Разговарамо са радницима и покушавамо да нађемо најбоља решења. Стечај као такав мора да
иде, добар социјални програм за запослене, брз и ефикасан стечајни поступак и да понудимо
Азотару из стечаја на продају", каже Антић.
Уз подршку Светске банке, Министарство ради на отклањању неправилности у локалним
заједницама које шаљу спискове најугроженијих за бесплатне киловате, а министар Антић каже
да је нова уредба у процедури и да би она од 1. септембра требало да почне да се примењује.

Ђорђевић наложио ванредни инспекцијски надзор у Хендију
Извор: Танјуг

БЕОГРАД: На иницијативу премијерке Ане Брнабић, министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Зоран Ђорђевић састао се са представницама трудница и породиља из фирме
„Хенди тел“, а након тога је наложио да се 19. јула изврши ванредни инспекцијских надзор ове
фирме ради увида у документацију и проналаска решења.
На седници Владе Србије, одржаној 17. јула, на којој се разговарало и о решавању статуса
запослених трудница и породиља из фирме „Хенди тел“, премијерка Брнабић наложила је да се
хитно нађе решење за њихов статус.
Ђорђевић је истакао да ће Министартсво предузети све мере из своје надлежности, како би се
трудницама и породиљама омогућило да остваре своја права.
Он је рекао да редовно обавештава председницу цладе, која се налази у званичној посети
Грузији, о решавању проблема запослених трудница и породиља из фирме „Хенди тел“.
Ђорђевић је контактирао и министра финансија Синишу Малог, како би истог дана надзор
извршила и Пореска управа.
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Он је истакао да ће Министарство радити у складу са законом, како би се утврдио радно правни
статус запослених и пронашло решење у најбољем интересу трудница и породиља.

Мали: О пореским олакшицама са ММФ-ом у септембру
Извор:Танјуг

БЕОГРАД: Министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да Министарство финансија
ради на конкретним мерама којима ће се убрзати царинске и пореске процедуре као и на
припреми низа пореских олакшица о којима ће у септембру разговарати са ММФ-ом на састанку
у Београду.
"Тренутно разматрамо колико и шта можемо да урадимо по питању пореских олакшица па ћемо
о том плану разговарати са ММФ-ом у септембру", рекао је Мали гостујући на телевизији
"Хепи", а наводи се у саопштењу министарства.
Мали је најавио и пореске олакшице за почетнике у пословању, а које ће се огледати у
ослобођењу плаћања пореза на зараде и доприноса за обавезно социјално осигурање у првој
години пословања.
Како се наводи, Мали је рекао да је са великом одговорношћу и ентузијазмом дошао на чело
Министарства финансија, јер је, каже се, желео да предузме конкретне мере на реформама које
ће подстаћи даљи привредни раст Србије.
Он је истакао да је приоритет даља реформа пореске администрације.
"Не желим да порезници иду насумично по кафићима и гледају да ли се издају фискални
рачуни. Морамо системски да решимо тај проблем, да се види у систему где пореска инспекција
треба да оде у контролу. Порез мора да се плаћа, а важно је да грађани од тога виде корист кроз
изградњу нових школа, болница и вртића", рекао је Мали.
Додаје и да ће у наредном периоду рад Управе царина бити још ефикаснији.
Говорећи о Предлогу царинског закона, који је Влада Србије јуче усвојила, министар је рекао да
ће то законско решење поједноставити царинске процедуре, смањити чекање и папирологију и
увести електронско пословање између царине и приватног сектора. "Најтеже одлуке су иза нас и
сада хоћемо да стимулишемо привредни раст. Следеће године ћемо имати више инвестиција у
инфраструктуру, иако је ова година већ рекордна. Желимо да Србија буде земља знања, нових
технологија и напредне економије и у том правцу спроводимо реформе", истакао је министар.
Он се осврнуо и на макроекономске резултате, наводећи да је у првом кварталу ове године
реализован привредни раст од 4,6 одсто, док инфлација, како је рекао, никада није била нижа и
стабилнија, те да се креће од један до 1,5 одсто.
Према његовим речима, учешће јавног дуга у БДП-у је смањено на испод 60 одсто, а у првих
шест месеци ове године Србија је имала више од 30 милијарди динара суфицита у буџету.
"Влада Србије ће наставити да ради на стварању стабилног привредног окружења", поручио је
министар, истичући да ће се и даље водити рачуна о фискалној дисциплини "и сваком динару".
Како се наводи, министар се још једном захвалио најстаријим суграђанима, што су, каже,
поднели највећи терет реформи и подсетио да ће ускоро бити укинут Закон о привременом
умањењу пензија.
Говорећи о пројекту "Београд на води", Мали је рекао да је тај пројекат симбол успеха и
напретка Србије у последњих неколико година, те да "Београд на води" вуче целу привреду и
грађевинску индустрију напред.
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Жене мање плаћене, али се не жале
Аутор:С. С. Р.
Тек једна дама пријавила да је закинута за зараду због пола
НА позив поверенице за равноправност полова Бранкице Јанковић да се јаве жене које сматрају
да су за исти посао мање плаћене од мушких колега, засад се одазвала само једна дама. У
притужби је тврдила да прима мању плату само зато што је припадница лепшег пола. После
провере, испоставило се да није била у праву.
Повереница Јанковић, за "Новости", објашњава да овај случај не значи да не постоји оваква
пракса и да жене нису мање плаћене.
- О томе, поред истраживања, говоре и званични статистички подаци. Рецимо, годишњи порез
на доходак за 2017. годину пријавило је 23.238 грађана. Међу њима је највише менаџера,
директора и инжењера, међу којима је 90 одсто мушкараца - објашњава Јанковић.
Она додаје да данас није лако ни мушкарцима ни женама, јер се од дама очекује да постигну све
да би биле довољно добре и прихваћене, а од мушкараца да је он глава породице - дежурни
хранитељ, дужан да обезбеди све што је потребно за породицу.
Повереница Јанковић тврди да има доста послодаваца који поштују Кодекс равноправности и
тако третирају запослене.
- Ипак, либерални тржишни концепт доводи до тога да данас на површину испливају велики
проблеми. Такозвани старији радници, који имају више од 50 година, а у пуној снази и са
непроцењивим искуством, доживљавани су као мање ефикасни и врста терета за послодавца. Са
друге стране, млади људи који немају прилику да се докажу, јер се за посао тражи искуство,
такође су пред великим тешкоћама на тржишту рада - тврди Јанковић.
Према њеним тврдњама, успешно решени случајеви шаљу поруку да се пракса може мењати.
ВИШЕ ПРИГОВОРА
БРОЈ жалби грађана повереници за равноправност полова је у порасту за око 20 одсто. Највише
њих се односи на дискриминацију по основу инвалидитета и пола, а затим и старосног доба.

И суд контролисао пословање "Азотаре"
Аутор:С. Б.
Радници запослени у панчевачкој "Азотари" се надају сусрету са радном групом за Петрохемију
Владе Републике Србије
ЗАПОСЛЕНИ у "Азотари" још не дижу руке. Надају се да ће држава, после разговора са
члановима Радне групе за петрохемију, одустати од увођења стечаја у панчевачку фабрику.
Сусрет са представницима Радне групе очекује се сутра.
Радници "Азотаре" и у уторак су се окупљали, незадовољни намером државе да их отера у
банкрот.
- Присутно је незадовољство, али се то не може назвати штрајком, с обзиром на то да нам
погони не раде - каже за "Новости" Градимир Живановић, председник самосталног синдиката
"Азотаре". - Незадовољство је узроковано начином и брзином којом је држава донела одлуку о
увођењу стечаја и тиме покренула процес гашења 900 радних места. Што се тиче дуговања и
пословне политике, могу рећи да тај део свих ових година није био довољно транспарентан за
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синдикат. Изјава представника државе да смо у дуговима 200 милиона је за нас била
изненађење, поготово ако се зна да се у последње три године пословање "Азотаре" контролише
преко Привредног суда. Конкретно преко Унапред припремљеног плана реорганизације, који је
усвојила ова институција.
"Азотара", како се чуло ових дана, највише дугује "Србијагасу". На то одлази више од 90 одсто
накупљених обавеза. "Србијагас" је уједно и већински власник, 85 одсто, овог предузећа. До
власништва је дошао пребијањем старих дугова за гас.
Све је почело неуспешном приватизацијом. "Азотару" је 2006. године купио конзорцијум
"Универзал холдинг", "Арви и ко", "Маријанпол" из Литваније и "Санитекс", такође из
Литваније. Почетком 2009. године уговор је раскинут због неиспуњавања обавеза. "Азотара" је
од тада прошла реструктурирање, а УППР је поднела 2011. године. Усвојен је тек половином
2014. године. Половином 2015. године из "Азотаре" је издвојено предузеће "Специјална лука" и
оно је стопостотно у власништву "Србијагаса". Да "Азотара" поново не плаћа гас, чланови Владе
су признали крајем 2016. године, у рапорту пред мисијом Међународног монетарног фонда.
ПРОДАТА ПРОИЗВОДЊА ЗА 2018.
У пословној 2017. години Друштво је исказало губитак у пословању у износу од 4,9 милијарди
динара - стоји у финансијском извештају "Азотаре". - Губитак изнад висине капитала износи 11,1
милијарду динара. Краткорочне обавезе су веће од обртних средстава за износ од 20,2
милијарде динара. У првом кварталу 2018. године производња се одвија без застоја,
произведено је укупно 314.610 тона минералних ђубрива и азотних једињења. Са купцима су
закључени уговори о продаји комплетне производње планиране у 2018. години.

"Блиц бизнис" сазнаје: ММФ одобрио Србији аранжман "чуваркућу"
Аутор:Д.Нишавић

Одбор Извршних директора Међународног монетарног фонда на седници одржаној у
Вашингтону одобрио је Србији нови програм сарадње уз подршку Инструмента за координацију
политике у јавности, популарно названог "чуваркућа", сазнаје "Блиц бизнис".
Аранжман је одобрен за период од 30 месеци и саветодавног је карактера. Такође, не предвиђа
коришћење финансијских средстава.
Програм представља континуитет у односу на стендбај аранжман из предострожности који је
Србија успешно завршила у фебруару 2018. године. Циљ програма је одржавање
макроекономске и финансијске стабилности и наставак структурних и институционалних
реформи за подстицање бржег и свеобухватног раста, стварања нових радних места и
побољшања животног стандарда.
Како је саопштила Народна банка Србије, током периода од 30 месеци, на колико је одобрен
аранжман, напредак договореног економског програма пратиће се путем пет полугодишњих
разматрања резултата на којима ће се давати оцена његовог спровођења.
Нови механизам подршке
Инструмент за координацију политике представља нови механизам подршке Међународног
монетарног фонда земљама чланицама, саветодавног је карактера и не предвиђа коришћење
финансијских средстава. Намењен је земљама посвећеним реформама, а договара се у циљу
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добијања подршке одговарајућем економском програму, када земља нема текућих ни
потенцијалних платнобилансних проблема.
На седници Одбора извршних директора Међународног монетарног фонда оцењено је да је
Србија успешно решила макроекономске неравнотеже и повратила поверење. Спровођењем
економског програма који је био подржан трогодишњим стендбај аранжманом из
предострожности, постигнута је фискална одрживост, успостављена силазна путања јавног дуга
и његово убрзано смањење, и ојачана екстерна позиција земље. Монетарна политика успела је
да задржи инфлацију под чврстом контролом, истовремено подржавајући економски опоравак
и одржавајући релативну стабилност девизног курса. Поверење које је произвела побољшана
макроекономска ситуација огледа се у растућим инвестицијама, како из иностраних тако и из
домаћих извора, и омогућава економски опоравак.
ММФ: Економски изгледи Србије позитивни
Одбор извршних директора ММФ истакао је да економски изгледи земље остају позитивни.
Међутим, Србија је и даље подложна утицају регионалних и глобалних кретања и
нестабилности са међународног тржишта. Указује се да би кашњење у спровођењу структурних
реформи или нарушавање фискалне дисциплине могло угрозити поверење и смањити изгледе
средњорочног раста.
Договорени програм, подржан Инструментом за координацију политика, предвиђа да фискална
политика буде усмерена ка даљем смањењу јавног дуга, повећању капиталних инвестиција у
циљу решавања инфраструктурних потреба Србије, као и одређеном смањењу пореског
оптерећења привреде и рада.
Монетарна политика Народне банке Србије оцењена је као одговарајућа у условима
неизвесности на домаћем и иностраном тржишту. Наставиће се са даљим јачањем процеса
динаризације.
Структурне и институционалне реформе
У финансијском сектору оцењено је да су постигнути добри резултати у смањењу нивоа
проблематичних кредита, као и да је потребно наставити активности на њиховом даљем
смањивању. Приоритети су и усклађивање регулаторних и надзорних оквира са стандардима
Европске уније и решавање изазова у области спречавања прања новца и финансирања
тероризма.
Структурне и институционалне реформе имају за циљ унапређење пословног окружења, што
доприноси успешнијем процесу приступања земље ЕУ. Ове реформе фокусираће се на
реструктурирање државних предузећа, финансијских институција и јавне управе, као и даље
смањење сиве економије.

Коначно и РТБ Бор дошао на ред за продају
Пише: М. Обрадовић
Као главни купац важи кинеска компанија Цијин, а помињу се и трговац бакром Милан
Поповић, као и канадске, турске и казахстанске фирме
Да ли је коначно дошао на ред да се реши и проблем Рударско-топионичарског басена Бор?
Одговор на ово питање видећемо по окончању данас расписаног тендера за избор стратешког
партнера који би требало да докапитализује компанију са 350 милиона долара у замену за удео у
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власништву. У овом случају потенцијални купци ће се надметати ко ће тражити мањи удео у
власништву за овај износ. Иако у позиву није наведено упућени очекују да се за ових 350
милиона долара купи већински удео у компанији.
О РТБ се већ деценијама говори као о стратешкој компанији не само зато што је највећи рудник
бакра, већ и зато што је највећи послодавац у слабо развијеној Источној Србији од ког живи
најмање 20.000 људи.
РТБ Бор био је редовно спомињан у свим извештајима Међународног монетарног фонда као
једно од проблематичних друштвених предузећа која морају бити приватизована. У 2016.
години направљен је УППР у тренутку када су обавезе групе биле 56,7 милијарди динара и
вишеструко веће од имовине компаније која је процењена на 16,23 милијарде динара. Према
процени консултаната у том тренутку на крају првог тромесечја 2016. године да се кренуло у
банкрот и распродају имовине могло се добити 8,5 милијарди динара или 6,7 пута мање од
дугова. РТБ на крају 2017. је имао имао акумулирани губитак од 2,4 милијарде динара и то
након што је смањен за 2,5 милијарди за колико је смањен и капитал компаније. Да би био
спреман за тендер РТБ Бор је у јуну интегрисао зависна предузећа РББ, РБМ и ТИР.
У првој половини ове године са 88,4 милиона евра РТБ Бор је био десети на листи највећих
извозника у Србији. У 2017. години је забележио добит од 934 милиона динара, наспрам губитка
из 2016. од 1,2 милијарде динара. С обзиром да је добит из пословања износила око 46,5
милиона динара, највећи део добити је стигао од курсних разлика.
Како било, за позитивно пословање заслужна је пре свега цена бакра на светском тржишту која
је последњих годину и по близу 7.000 долара по тони, што РТБ чини профитабилним. Према
неким проценама, цена бакра на којој РТБ престаје да прави профит је око 6.200 до 6.300
долара по тони. Срећом, стручњаци цене да би у 2019. цена бакра могла отићи преко 7.000
долара пре свега због развоја кинеске привреде која је један од највећих потрошача овог метала.
Такође, бакар се често користи и као посредни показатељ стања у глобалној привреди с обзиром
да има огромну примену у индустрији и грађевинарству. На цену бакра с друге стране може да
утиче јачање долара. Такође, на колебања у цени утичу и неки појединачни догађаји попут
преговора између радника и менаџмента највећег рудника бакра на свету Ескондидо у Чилеу.
Иначе крајем 2017. године расписан је тендер за избор професионалног менаџмента, а рок за
достављање понуда био је до 1. јула. На овај тендер се јавила једна компанија чија понуда није
прихваћена. Иначе овај тендер је био осуђен на пропаст јер је недуго након њега почела прича о
заинтересованим кинеским компанијама и приватизацији.
Наводи се да је велики број компанија проучавао књиге и пословање РТБ-а Бор, чак њих 11.
Међу заинтересованима се спомиње компанија из Русије која је још 2014. године у партнерству
са Миланом Поповићем, у медијима названим краљем бакра будући да је био један од већих
добављача концентрата бакра за топионицу, показала интересовање за Бор. Затим ту је кинеска
компанија Цијин, са чијим се представницима председник Србије Александар Вучић састао у
марту. Многи сматрају Кинезе фаворитима у надметању за РТБ с обзиром на огромне потребе
ове земље за металима. Заинтересоване су још и компаније из Канаде, Турске и казахстанскоевропски конзорцијум. Сви они су у претходних годину дана потписали уговор о тајности
података на основу којих су радили процену вредности предузећа.
Иначе, РТБ Бор је пре 11 година година приватизован, али неуспешно. Наиме, тада је на тендеру
победио румунски Купром са понудом од 400 милиона евра, али испоставило се да није имао
довољно новца да плати трансакцију. Другопласирани на тендеру је био Ист поинт Зорана
Дракулића, али он није добио прилику да купи РТБ.
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Застава камиони: Влада најављује решење за све прекобројне раднике
Пише: З. Р.
Организациони одбор протеста бивших радника Заставе камиона почео је да прикупља
документацију којом „камионџије“ фабричким и судским решењима појединачно доказују
основаност захтева за исплату заосталих плата…
..за период од 2010. до почетка 2016. године те уплату доприноса и повезивање радног стажа за
минулих десетак година. Право на исплату заосталих зарада и повезивање радног стажа има
4.650 прекобројних радника шест предузећа Групе Застава возила, међу којима је неколико
стотина „камионџија“.
Лидери протеста бивших радника Камиона поновили су јуче да траже да држава преузме ту
фабрику, јер би уколико оде у стечај, већина радника који тражи заостале зараде, остала без тих
принадлежности.
Подржављење фабрике, истичу „камионџије“, омогућава протокол који је Влада Србије 2008.
потписала са репрезентативним синдикатима Групе Заставе возила којим је, поред осталог,
предвиђено збрињавање радника свих Заставиних фабрика до коначног решења њиховог
статуса. С друге стране, тврде „камионџије“, Влада Србије је готово сва своја потраживања од
Камиона наплатила преузимањем хала и производне опреме. Надлежни у Влади Србије
поручују, међутим, да ће бившим радницима Заставе, али и њиховим прекобројним колегама из
Гоше у Смедеревској Паланци, крушевачком „14. октобру“, Магнохрому из Краљева, нишкој
Машинској индустрији, Првој петолетки из Трстеника и другим пропалим гигантима српске
индустрије понудити јединствено решење кад су заостале зараде и повезивање радног стажа у
питању.
Шта би то тачно требало да значи поуздано се још увек не зна, али се претпоставља да ће Влада
прекобројним радницима из Фонда солидарности понудити по шест минималних зарада и
повезивање радног стажа са минималном основицом.

ММФ одобрио Србији нови програм сарадње
Извор:Бета

Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда одобрио је Србији нови програм
сарадње уз подршку Инструмента за координацију политике, саопштила је Народна банка
Србије.
Програм представља континуитет у односу на стендбај аранжман из предострожности који је
Србија успешно завршила у фебруару 2018. године.
"Циљ програма је одржавање макроекономске и финансијске стабилности и наставак
структурних и институционалних реформи за подстицање бржег и свеобухватног раста,
стварања нових радних места и побољшања животног стандарда", наводи НБС.
Аранжман је одобрен за период од 30 месеци, а напредак договореног економског програма
пратиће се путем пет полугодишњих разматрања резултата на којима ће се давати оцена
његовог спроводјења.
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Инструмент за координацију политике представља нови механизам подршке ММФ земљама
чланицама, саветодавног је карактера и не предвидја коришћење финансијских средстава.
На седници Одбора извршних директора ММФ оцењено је да је Србија успешно решила
макроекономске неравнотеже и повратила поверење, као и да економски изгледи земље остају
позитивни.
Медјутим, констатовано је да је Србија је и даље подложна утицају регионалних и глобалних
кретања и нестабилности са медјународног тржишта.
Како се наводи у саопштењу НБС, указује се и да би кашњење у спроводјењу структурних
реформи или нарушавање фискалне дисциплине могло угрозити поверење и смањити изгледе
средњорочног раста.

Савић: РТБ Бор од црне рупе постаје развојна шанса
Извор:Бета

Економиста Љубодраг Савић оценио је данас да је расписивање тендера за Рударскотопионичарски басен (РТБ) Бор помак напред и логичан корак Владе Србије.
Он је агенцији Бета рекао да је добро што се пре расписивања тендера разговарало са
потенцијалним инвеститорима и истакао да је важно да држава остане већински власник РТБ
Бора, јер је то од стратешког интереса за Србију.
Савић је подсетио да се одавно тражи решење за РТБ Бор, али да то до сада није дало резултате,
укључујући и две приватизације које су биле доведене до краја и озбиљна улагања државе у то
предузеће.
"Тендер за РТБ је логичан потез Владе Србије. У тактичком смислу ово је добро одрађен посао,
јер се пре тога разговарало са одређеним инвеститорима. Ја се надам да овај тендер није
расписан само да би био расписан, него да се већ има у виду неко ко је заиинтересован да уђе у
РТБ на начин који је држава предвидела", рекао је Савић.
Он је оценио да је ово "помак напред, чак и односу на Железару, чија приватизација је оцењена
као успешна".
"Нови тендер подразумева да неко ко уђе у партнерство са државом у форми докапитализиције
од 350 милиона долара обезбеди све што РТБ Бор нема, као што је појачање у менаџмету, новим
тржиштима и технологијама", рекао је Савић.
Он је рекао да се нада да ће држава пронаћи партнера под тим условима, јер би то било најбоље
решење и оставило би Србији могућност контроле над РТБ-ом, што је важно јер је то стратешко
предузеће.
"Тај износ докапитализацје је неопходан да РТБ стане на своје ноге,", рекао је Савић и додао да
очекује да ће уколико у Бор дођу Кинези или Руси, износ инвестиција бити много већи.
Према његовим речима, ако тендер успе, РТБ ће од црне рупе постати развојна шанса Србије.
Министарство привреде објавило је јавни позив за избор стратешког инвеститора за РТБ а рок
за подношење пријава је 20. август. У позиву се наводи се да будући инвеститор
докапитализацијом од 350 милиона долара постаје власник удела у РТБ Бор.
На позив се могу се пријавити и домаће и стране компаније, а у условима је наведено да
заинтересована страна мора да се претежно бави експлоатацијом или производњом бакра или
осталих обојених и племенитих метала и да је остварила пословни приход од бар 500 милиона
долара у последњој пословној години. Заинтересовани морају још и да уплате депозит или
доставе гаранције у износу од милион долара.
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Ђорђевић тражи решење проблема трудница из Хандyја
Извор:Бета
Министар за рад Зоран Ђорђевић наложио је да се 19. јула изврши ванредни инспекцијски
надзор фирме "Хандy", како би се решио проблем трудница и породиља које су због затварања
те фирме, остале са нејасним статусом.
Како је саопштило министарство за рад, Ђорђевић се данас састао са представницама
запослених трудница и породиља, где је наложио да се изврши ванредни инспекцијски надзор
фирме ради увида у документацију, а контактирао је и министра финансија Синишу Малог како
би истог дана надзор извршила и Пореска управа.
Ђорђевић је истакао да ће Министартсво предузети све мере из своје надлежности, како би се
трудницама и породиљама омогућило да остваре своја права.
Он је додао да ће Министарство радити у складу са законом, како би се утврдио радно правни
статус запослених и пронашло решење у најбољем интересу трудница и породиља.
Ђорђевић је навео да о свему обавештава премијерку Ану Брнабић која је на седници Владе
Србије, одржаној 17. јула, наложила је да се хитно нађе решење за њихов статус.
Родитељски портал бебац.цом, апеловао је раније на надлежне да хитно реше проблеме
трудница и мајки, које су остале без посла у фирми "Хандy", чиме су "остављене на цедилу".
У саопштењу портала се наводи да су запослене "мејлом примиле обавештење да је фирма
'Хандy' затворена" и то дан пре самог затварања, због чега су труднице и породиље остале
"заробљене у фирми са нејасним статусом".
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