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Чачанима 1.000 радних места
Аутор:В. ИЛИЋ
Председник Александар Вучић у среду у Прељини положио камен темељац за изградњу
немачке фабрике "Форверк". Инвестиција вредна 50 милиона евра. Погон на шест хектара.
Производи за ауто-индустрију
У НОВОЈ индустријској зони у Прељини код Чачка у среду је председник Србије Александар
Вучић заједно са власником немачке групације "Форверк" Петером Келеном положио камен
темељац за изградњу производног погона ове компаније, која важи за једну од водећих на
планети у производњи ауто-делова за светски познате ауто-индсутрије. Погон ће се простирати
на око шест хектара и запослиће око 1.000 радника, а целокупна инвестиција вредна је око 50
милиона евра.
- Једно велико хвала за све што сте учинили да би "Форверк" био у Србији, дивну породичну
фирму добијамо у Чачку, не сећам се да је у претходних 45 година било оваквог погона и
директне стране инвестиције - обратио се Вучић на свечаности у Прељини, којој су
присуствовали и председница Скупштине Србије Маја Гојковић, министри Синиша Мали и
Бранко Ружић.
- Хиљаду људи који ће овде да раде неће само да обезбеде егзистенцију за своје породице, то ће
много да значи за путеве, паркове, инфраструктуру у Чачку и за цео Моравички округ. Значиће
и да ће мање оптерећење бити на држави Србији која ће мање да плаћа за њихову одрживост.
Немци где дођу воле дуго да остану да улажу новац, а ми ћемо да се научимо и да добијемо нова
знања и технологије, али и више могућности. Полако једну по једну земљу у окружењу
престижемо чак и по животном стандарду.
Председник Србије додао је у Чачку и да доноси још једну лепу вест, а то је да ће пре краја
године бити потписан уговор за Моравски коридор, Чачак - Краљево -Трстеник - Крушевац Ћићевац - Појате.
Од 1945. људи су говорили - неће из одређених разлога да направе добре путеве кроз централну
Србију, па су дошли неки који су говорили стално следеће године, па су онда дошли они које
вређају сваки дан, а они изградише путеве и доведоше фабрике - навео је Вучић. - Изградњом
ауто-путева, Ниш, Чачак и Краљево на различите начине постаће центри српских путева и
железнице као и средишта српске индустрије.
Градоначелник Чачка Милун Тодоровић нагласио је да је ово велики догађај за Чачак и Србију,
те да се доласком "Форверка" у Прељину отвара ново погловље у привредном и економском
развоју.
Власник немачке компаније Петер Келен казао је да се није за 35 година, колико је дуго у
управи ове породичне фирме, догодило да добије тако ефикасну помоћ, какву би сваки
инвеститор само пожелети могао. У наредних шест година, наглашавају Немци, план је да се
направи 65.000 метара квадратних затвореног производног простора, а само ове године биће
изграђено више од 40.000 квадрата. У саставу производног погона налазиће се центар за
тестирање, а радници ће имати обуку у Немачкој и Пољској. "Форверк" је породична компанија
из Вупертала у Немачкој која постоји скоро 200 година и велики је добављач и произвођач
делова за "ауди", "крајслер", "фолксваген", БМВ, "порше", "бентли"...
Улица којом се стиже до будуће немачке фабрике недавно је добила име власника "Форверка"
Петера Келена, који је био пријатно изненађен овим гестом Чачана.
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То схватам као велику част, али и као велику обавезу - прокоментарисао је Келен.
АЕРОДРОМ И СТАДИОН
ПРЕДСЕДНИК је најавио да ће аеродром "Морава" у Лађевцима бити отворен када се направи
"бизнис кејс", како се не би догодило да се "производе" велики губици. Намера је да аеродром
делом буде и војни. Вучић је додао и да би у септембру наредне године требало да започне
изградња националног стадиона у Београду, у шта ће, како је рекао, бити уложено око 250
милиона евра.
БЕЗ СТРАХА
СТРАНИ инвеститори не треба да се плаше било каквих изјава неких опозиционих политичара
који најављују да ће их отерати када дођу на власт, јер се, просто, то никада неће десити, зато
што народ за њих не гласа и не могу победити на изборима. Не треба да се плаше, никада неће
доћи на власт - рекао је Вучић. - Није довољно 15, 16 одсто гласова на изборима да се формира
власт, а страни инвеститори управо долазе у Србију због стабилности и конинуитета, што је од
кључног значаја.

До пензије и без довољно стажа?
Аутор:Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Да ли и они са недовољно година у радном односу могу да очекују примања по посебним
условима: За многе ово решење није фер. Износ на социјалним пензионим чековима би био
изразито низак
НЕДОСТАТАК радног стажа, пропала фирма, више од 50 лета... Ово је проблем који мучи
велики број људи у Србији. Око 250.000 њих старији су од 65 година, а према последњем попису
становништва у 220.000 домаћинстава бар једна особа не очекује пензиони чек. Поштар у око
18.000 домова не звони ни за једног брачног друга и углавном га не добијају припаднице
лепшег пола. Наиме, чак 85 одсто од укупног броја становника без прихода чине жене.
Једна од могућности која се у последње време помиње, као начин за решавање овог проблема,
јесте да се за одређени број њих, чија су предузећа пропала, успостави модел сабирања стажа са
годинама живота, па да се на тај начин дође до одређеног броја година које би биле довољне за
пензију. Друга могућност је увођење "социјалне пензије", која би особама са недовољним
стажом у радној књижици омогућила добијање пензионог чека.
По мишљењу Душка Вуковића, потпредседника Већа Савеза самосталних синдиката Србије, све
је ово очигледно опипавање пулса уочи најављених измена и допуна Закона о ПИО.
- То све води ка томе да се уведе нова категорија која ће моћи да оствари право на превремену
пензију - каже наш саговорник. - Постојећи закон је апсолутно јасан и зна се који су услови
потребни за остваривање права на пензију. Све ово иде ка томе да се изрази наводна брига за
једну категорију радника која је много изгубила пропадањем предузећа у којима су радили, а о
њима брину управо они који су за пропаст и одговорни.
Овакво решење, по овом мишљењу, може да доведе до веома ниских пензија, јер ако немате
законски минимум од 15 година стажа, чек ће бити прилично мизеран.
- Држава би морала да обезбеди запосленост, а не да сабира бабе и жабе, већ да омогући
старијима од 50 година да нађу посао и достигну праву пензију - каже Вуковић. - Можда је ово
само одскочна даска за увођење социјалних пензија, што је потпуно неприхватљиво, јер
уплаћујемо цео радни век део зараде и наша пензија мора да буде у складу са тим уплатама.
У Министарству рада нису упознати са моделом социјалних пензија о коме се спекулише у
јавности, али сматрају да би таква примања била изузетно ниска.
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- Наши грађани, према статистичким подацима, после одласка у пензију у просеку живе још 13
година - кажу у Министарству. - Значи, мушкарац са 65 година све што је зарађивао и уплаћивао
може да ужива још десетак година. Онда није у реду да неко оде у пензију са 50 и у њој ужива
још 25 година или да настави да ради.
Према подацима ПИО фонда више од половине корисника минималне пензије у Србији је
радило само 20 година, а више од 85 одсто није дуже од 25. То значи да у највећем броју
случајева она није последица ниске зараде током радног века, већ малог броја година радног
стажа.
Катарина Станић, једна од ауторки студије "Социјална заштита у старости: дуготрајна нега и
социјалне пензије", сматра да без обзира на избор опције, социјалне пензије у Србији остају
отворено питање, које ће имати велики значај у будућности. Проблем ће настати за 15 до 20
година пошто је од деведесетих година до данас све мање људи у осигурању иако је тренутно
обухват старијег становништва пензијским осигурањем релативно висок.
- Незапосленост, сива економија и пријављивање радника на најнижу основицу
карактеристични су за тржиште рада већ дуги низ година - каже наша саговорница. - То ће
резултирати великим бројем минималних пензија и знатним бројем оних који неће моћи да
остваре право на пензију. Трошкови за расходе из ПИО ће се смањивати, а може се очекивати и
већи значај социјалних пензија него што је то случај са садашњом генерацијом старих особа.
ХРВАТСКА УВОДИ "НАЦИОНАЛНЕ" ПЕНЗИЈЕ
У СУСЕДНОЈ Хрватској је предлог стратегије социјалне заштите за старије особе за период од
2017. до 2020. године Министарство демографије, породице, младих и социјалне политике
упутило на јавну расправу. План је обухватио особе које су најмање 15 година живеле у
Хрватској и немају никаквих других извора прихода, старије су од 65 година и немају довољно
стажа да би оствариле старосну пензију или га уопште немају, па у старости немају никаквих
примања. Оваква национална пензија, како је Хрвати зову, могла би да се уведе 2021. године. То
значи, да би у 2021. могла да почне исплата. Процењује се да око 100.000 особа старијих од 65
година у Хрватској нема никаква примања, иако их само 9.287 прима социјалну помоћ. Највећи
изазов биће одређивање оптималног износа националне пензије, који би морао бити већи од
социјалне помоћи (максимално 900 куна за самца, односно око 120 евра), а опет мањи од
најмањег могућег износа пензије.

ПРОСЕЧНА ПЛАТА 47.730 ДИНАРА Најбоља у Вршцу, а најмања у Бачу
Аутор:Љ. Малешевић
Просечна нето мајска плата у Србији, по подацима Републичког завода за статистику, износила
је 50.377 динара, или 426 евра.
У односу на претходни месец, порасла је номинално шест одсто, а реално 4,3. Медијална нето
зрада за мај била је 39.370 динара.
Мајска нето плата запослених у правним лицима била је 53.397, а оних који раде код
предузетника 27.415. Зараде у јавном сектору у мају биле су 56.268 динара, а ван јавног сектора
47.435.
Војвођани су у мају остварили просечну нето зараду од 47.730 динара. Она је 2.647 динара мања
од републичког просека. Први пут у неколико месеци ниједна од седам војвођанских области
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нема просечну мајску нето зараду већу од републичке, а већу од просека у Војводини имају само
две. Највећа просечна мајска нето плата забележена је у Јужнобачкој области – 50.269 динара,
затим у Јужнобанатској – 49.125, Средњобанатској – 47.551, Севернобачкој – 46.049,
Севернобанатској – 45.949, Сремској – 44.903 и Западнобачкој – 43.343.
Као и претходног месеца, највећа просечна нето мајска зарада забележена је у Вршцу – 58.069
динара, и она је 7.692 динара већа од републичког просека и 10.339 динара од зарада у
Војводини. Просечна нето зарада већа од 50.000 динара у мају забележена је још само у Новом
Саду – 54.230 динара. Чак 39 локалних самоуправа у Војводини има просечну мајску нето
зараду која се креће између 40.000 и 50.000 динара, а највећу међу њима има Панчево – 49.616,
а следе Зрењанин – 49.088, Кикинда – 47.682, Суботица – 46.731 динара...
У јавним предузећима 69.513 динара
Нето мајска зарада запослених у јавним државним предузећима била је 69.513 динара, а у
јавним локалним предузећима 48.624. У администрацији на нивоу држава запослени су у мају
примили 61.638 динара, на нивоу покрајине 62.003, а на нивоу општина 47.962. Запослени у
здравству и социјалном раду у мају су примили 51.123 динара, а у образовању и култури 53.045.
Испод 40.000 динара у мају просечна нето зарада забележена је само у четири војвођанске
општине: у Тителу – 39.790 динара, Србобрану – 39.720, Малом Иђошу – 39.480 и Бачу –
38.993. На основу података Републичког завода за статистику произлази да је у Војводини
најнижа просечна нето зарада управо у Бачу.
Пад просечне нето зараде у мају забележен је једино у Панчеву – 2,8 одсто, док је у неколико
војвођанских општина забележен раст. Тако је највећи раст просечне нето плате у мају
забележен у Кањижи – 8,7 процената, затим у Беочину – 7,2, Вршцу – 6,2, Новом Бечеју – 5,6,
Пландишту – 4,2 одсто, Кикинди – четири процента.

Посаде Рајанера у штрајку, отказано 600 летова
Извор:Бета
Стјуарди и стјуардесе нискобуџетне авиокомпаније Рајанер (Рyанаир) ступили су у штрајк у
четири европске земље због услова рада, и тако натерали хиљаде путника да у последњем
тренутку праве измене планова путовања у сред сезоне одмора.
Синдикати у Португалу, Шпанији, Белгији и Италији тврде да Рајанер, или његове подружнице
унајмљују раднике путем уговора везаним за земље у којима нису стационирани, смањујући им
тако накнаде током одсуства, доводећи до разлика у примањима и отежавајући приступ радника
бенефицијама.
Као одговор, ирска компанија је објавила јунске плате на свом сајту. Рајанер тврди да су пилоти
и кабинско особље фер плаћени у Португалу, Шпанији и Белгији, три земље у којима је штрајк
најпре заказан, за данас и сутра.
Саопштено је да су за 50.000 клијената на које утиче отказивање 600 летова током два дана
понудјена друга седишта или пун повраћај новца.
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Шпанско министарство за развој је саопштило да су планови Рајанера за прекид рада спречили
веће проблеме на аеродромима, али да учешће италијанских посада у штрајку доводи до
одлагања и отказивања неких летова у и из Шпаније.
У Италији су отказана најмање 132 лета. Тај податак је пренела агенција АНСА а Рајанер није
потврдио.
У Португалу је отказано 36 од предвидјених 45 летова. Компанија је пре штрајка саопштила да
би у тој земљи могло да буде отказано 50 од 180 предвидјених летова. Рајанер је издао
упозорење да би око 100 пилота и 200 чланова кабинског особља могло добити отказ јер се
флота авиона у Даблину смањује с 30 на 24.
Та компанија поседује флоту од преко 450 авиона који оперишу из 87 база.

Просечна плата у мају 426 евра
Извор:Бета

Просечна нето зарада у Србији у мају износила је 50.377 динара, односно 426 евра, што је
номинално за 6,9 одсто више него у истом месецу прошле године, а реално је повећање од 4,7
одсто, саопштио је Републички завод за статистику.
У мају је просечна зарада са порезима и доприносима била 69.684 динара што је за 6,4 одсто
више него пре годину дана, а реално за 4,2 одсто.
Кумулативни раст нето зарада у периоду јануар–мај ове године био је шест одсто номинално и
4,3 одсто реално, а бруто зарада 5,6 одсто номинално, односно реално 3,9 одсто.
Председник Србије Александар Вучић је рекао јуче да ће просечна плата у Србији до краја
године бити најмање 470 евра.

Тражи се отпремнина и за раднике запослене у време забране
Извор:Бета
Самостални синдикат панчевачке фабрике минералних ђубрива Азотара тражи од
Министарства привреде да право на отпремнине имају сви радници, међу којима је 180 оних
који су примљени 1. јануара 2014. године када је на снагу ступио закон о забрани запошљавања,
рекао је председник тог синдиката Градиша Живановић.
У ту фабрику, која има 975 запослених, средином јула уведен је предстечајни поступак по
захтеву Србијагаса, власника више од 80 одсто њеног капитала, а уз сагласност Министарства
привреде које је понудило социјални програм за раднике.
"Сада када се детаљније разговара о социјалном програму испоставило се да држава не жели да
призна право на отпремнине за 180 радника који су до 1. јануара 2014. године радили на
одређено време, а тог дана, када је ступио на снагу Закон о забрани запошљавања, примљени су
у стални радни однос", рекао је Живановић.
Објаснио је да су ти радници морали да буду примљени у стални радни однос, јер је по закону
максимално дозвољен рад на одређено време до две године. Други разлог за пријем тих радника
на неодређено време је, како је рекао, то што су били потребни фабрици.
Живановић је казао да држава оспорава право на отпремнине и оним радницима који имају
један од услова за одлазак у пензију, а сада се не зна колико радника има тај услов. Он је рекао
да је тражено да се радници изјасне до сутра о прихватању једног од три понуђена модела
отпремнине, а пре разјашњења сада оспораваних права.
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Радници су могли да бирају да ли ће узети 200 евра по години стажа или трећину зараде
запосленог за годину стажа, а запосленима који имају преко 15 година стажа понуђено је шест
просечних плата у Србији. Отпремнина по првом и другом моделу не сме да пређе 8.000 евра.
Министарство привреде је, како је рекао Живановић, дозволило и додатни износ од по 100 евра
по години стажа, под условом да укупна отпремнна не буде већа од 12.000 евра.

Немачка компанија Форверк гради фабрику код Чачка
Извор:Бета

Немачка компанија Форверк је почела са изградњом фабрике у Прељини код Чачка. У фабрици
ће се производити делови за аутомобилску индустрију и радиће више од 1.000 људи.
Вредност те инвестиције је више од 50 милиона евра и ове године ће бити изграђено више од
40.000 квадрата производног простора, а план је да се у наредних шест година погон прошири
на око 65.000 квадрата.
У оквиру фабрике ће бити и центар за тестирање, а радници ће потрббну обуку имати у
Немачкој и Пољској.
Извршни директор Форверка Јирген Милер је рекао да је Чачак сјајан избор за инвестицију те
компаније која планира да у будућности у Србији запосли и више од 1.000 радника.
Истакао је да ће Форверкова фабрика у Чачку имати најсавременију опрему и да ће се у њој
радити делови за најпознатије светске марке аутомобила, али да ће запослени бити њена
највећа вредност.
Додао је да се очекује да већ крајем ове године у фабрици почне пробна производња.
Власник групације Форверк Петер Келен је подсетио да је то породична компанија из Вупертала
у Немачкој која послује скоро 200 година.
"Нигде у свету није тако брзо обезбеђена локација за нашу фабрику", рекао је Келен и захвалио
градским властима што улица у којој је фабрика носи његово име.
Отправник амбасаде Немачке у Србији Александар Јунг је рекао да су немачки инвеститори
задовољни пословањем у Србији и да је трговинска размена две земље прошле године била 4,3
милијарде евра.
"У Србији послује 400 немачких компанија које запошљавају више од 45.000 људи, а вредност
немачких инвестиција од 2000. године је две милијарде евра", рекао је Јунг.
Полагању камена темељца за фабрику Форверка присуствовао је председник Србије Александар
Вучић који је рекао да је то прва велика инвестиција у Чачку у последњих 35 година.
"Ово није само бољитак за Чачак већ и за околна места и цео Моравички округ, али и за
државу", рекао је он и додао да укупне директне стране инвестиције у Србији за првих пет
месеци ове године од 1,16 милијарди евра показују да је Србија привлачна за инвеститоре и да су
све бољи услови пословања.
Истакао је да Србија "једну по једну земљу престиже у свему, чак и по животном стандару".
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Радницима ПКБ-а нуде 450 евра по години стажа
Аутор: Ивана Албуновић

Оквирни план је да јавни позив буде расписан до 15. августа по моделу продаје дела имовине,
незванично сазнаје „Политика”
Питање је дана када ће Србија расписати нови тендер за приватизацију ПКБ-а, што се може
закључити и из недавне изјаве Себастијана Сосе, шефа канцеларије ММФ-а, који је рекао да би
то могло да се очекује већ у августу.
Како „Политика” сазнаје, представници синдиката и државе од почетка године имали су
неколико састанака на тему приватизације, а последњи пре само недељу дана. Према
незваничним информацијама, оквирни план је да јавни позив буде расписан до 15. августа.
Вероватно ће на продају ићи већински део имовине предузећа – државно пољопривредно
земљиште површине око 17.000 хектара, сточни фонд, објекти, фарме и механизација…
Инвеститору не би било понуђено око 4.500 хектара грађевинског земљишта, које би формално
остало у оквиру старог предузећа ПКБ. Предмет приватизације не би био ни водовод који
снабдева сва насеља у Падинској Скели, као ни сва спорна имовина предузећа (осам фудбалских
клубова, земљиште на којем су изграђена насеља…). Било је речи да би нови послодавац морао
да задржи производњу у овом обиму и овој структури у наредне три године. Представници
синдиката откривају да је делимично договорен и социјални програм. Понуда је, практично, већ
на столу.

Просечна нето плата у мају 50.377 динара, реално већа 4,7 одсто
Извор:Танјуг

Просечна нето плата у Србији у мају 2018. године износила 50.377 динара, или 426 евра, и била
је за 6,9 посто већа номинално, а за 4,7 одсто реално него у истом месецу прошле године,
објавио је Републички завод за статистику.
Просечна бруто зарада обрачуната за мај 2018. тежила је 69.684 динара, и у односу на исти
месец претходне године, номинално је већа за 6,4 процената, а реално за 4,2 одсто.
Кумулативни раст бруто зарада у периоду јануар-мај 2018. године, у поређењу са истим
периодом 2017. године, износио је 5,6 посто номинално, односно 3,9 процената. Истовремено,
нето зараде су у првих пет месеци номинално порасле за 6,0 процената и за 4,3 посто реално.
Медијална бруто зарада за мај (средња вредност између највише и најниже зараде) износила је
54.181 динар, док је медијална нето зарада износила 39.370 динара.
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Светска банка изненађена брзим напретком Србије
Аутор: Биљана Баковић

Премијерка разговарала са председником СБ Џим Јонг Кимом и министром финансија САД
Стивеном Мнучином, који је рекао да би волео да следеће године посети нашу земљу
Председница Владе Србије Ана Брнабић састала се у Вашингтону са председником Светске
банке (СБ) Џим Јонг Кимом. Како „Политика” сазнаје из поузданих извора, састанак је протекао
одлично, а Ким је изразио одушевљење напретком Србије на „Дуинг бизнис” листи, коју
објављује управо Светска банка. Представници ове институције пренели су премијерки да су се
заиста питали како је Србија успела да оствари тако велики напредак за веома кратак период.
Састанак је, како сазнајемо, трајао дуже него што је било предвиђено, да се дијалог не би
прекинуо, иако то није пракса у разговорима са званичницима Светске банке – што је још један
показатељ колико је посета премијерке Брнабић значајна за обе стране.
Једна од главних тема разговора премијерке Брнабић и председника Светске банке било је
образовање и предлози како оно може да подржи економски раст земље. Било је речи и о
технолошким иновацијама и улагању у модерне технологије које могу знатно да допринесу
економском напретку Србије. Ана Брнабић је упознала директора Кима са чињеницом да има
много предузетника српског порекла у Силицијумској долини у северној Калифорнији, познатој
по највећем броју ИТ компанија у једној регији. Ким је више пута истакао да је Светска банка
отворена за сарадњу са Србијом и да жели да помогне и подржи наставак реформи које влада
спроводи.
Премијерка Брнабић јуче је разговарала и са министром финансија САД Стивеном Мнучином,
кога је поново позвала да посети Србију. Министар Мнучин је рекао да би волео да следеће
године посети нашу земљу. У саопштењу из кабинета премијерке, наводи се да је са
председником СБ Џим Јонг Кимом разговарала о напретку Србије у процесу приступања
Европској унији и наставку економских и структурних реформи у циљу постизања одрживог
економског развоја. „Србија је захвална Светској банци на досадашњој подршци, пре свега у
области енергетике, здравства, образовања, инфраструктуре, реформи јавног сектора, развоју
финансијског и сектора малих и средњих предузећа”, истакла је Брнабићева.
Ким је на састанку пренео своје утиске о председнику Србије Александру Вучићу, као правом
визионару и стратешком лидеру у целом региону, који је имао храбрости да започне озбиљне
реформе, наводи се у саопштењу. У разговору са председником Светске банке, Брнабићева је
представила и кључне резултате у областима дигитализације и образовања, као приоритета
Владе Србије. Председник СБ Ким је међу светским лидерима познат управо по томе што су
образовање, здравство и борба против сиромаштва његови приоритети.
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Отпремнине за раднике ПКБ-а 450 евра по години стажа
Извор:Танјуг

Јавни позив за приватизацију ПКБ-а могао би да буде расписан до 15. августа, а радницима тог
предузећа се нуде отпремнине од 450 евра по години стажа, пише "Политика".
Београдски лист наводи да су, у последњих месец дана, ПКБ обилазили представници једне
кинеске и једне арапске фирме.
Вероватно ће, како се наводи у тексту, на продају ићи већински део имовине предузећа државно пољопривредно земљиште површине око 17.000 хектара, сточни фонд, објекти, фарме
и механизација...
Водовод остаје држави
Инвеститору не би било понуђено око 4.500 хектара грађевинског земљишта, које би формално
остало у оквиру старог предузећа ПКБ.
Предмет приватизације не би био ни водовод који снабдева водом сва насеља у Падинској
Скели, као ни сва спорна имовина предузећа - осам фудбалских клубова, земљиште на којем су
изграђена насеља...
Представници синдиката и државе од почетка године имали су неколико састанака на тему
привтизације, а последњи - пре само недељу дана, наводи београдски лист.
Према речима председника два синдиката, постоји обећање да ће сви који желе моћи да наставе
рад код новог послодавца.
Делимичо договорен социјални програм
Било је речи да би нови послодавац морао да задржи производњу у овом обиму и овој структури
у наредне три године, а представници синдиката откривају да је делимично договорен и
социјални програм.
Понуда државе за отпреминине је, наиме, 450 евра по години стаза, што би требало да добије
свих око 1.700 запослених.
"Политика" подсећа да, према Закону о приватизацији, радницима следује 200 евра по години
стажа, па је непознато ко ће радницима намирити разлику до 450 евра.

ЕКОНОМИСТИ ПОДЕЉЕНОГ МИШЉЕЊА О ПРОДАЈИ ПКБ-А
"Предузеће велико по потенцијалу, а мало по резултатима"
Извор:Танјуг
Да ли продајом Пољопривредне корпорације Београд (ПКБ) већински власник треба да буде
држава или приватник, и по ком моделу ће бити обављена продаја, питање је на која ће држава
ускоро понудити одговор, а у међувремену, економисти размењују аргументе о томе које би
решење било најбоље.
После најаве да би у августу могао да буде расписан тендер за приватизацију ПКБ, поједини
економисти сматрају да би после приватизације већинско власништво требало да буде у рукама
приватника, док други упозоравају да би највећа грешка била да се ПКБ приватизује, било
продајом капитала или продајом имовине, јер би новац који би се добио за комбинат био
несразмеран потенцијалима које има.
Питање да ли ПКБ треба продати и зашто, за заменика генералног директора Економског
института Ратка Богдановића је вечита дилема када су приватизације у питању.
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-Мислим да треба продати уз избегавање ризика и замки које приватизација носи. Из
претходног периода доста тога је било и спорно, било је и лоших приватизација - каже
Богдановић, који сматра да би држава требало да задржи мањи удео у ПКБ после његове
продаје.
Наводи да би нови власник или власници требало да препознају његове потенцијале на
тржишту, али и слабости, како би од ПКБ-а направили један значајно индустријско
пољоприведни комплекс на овим просторима.
- Колико знам о ПКБ-у, ту су и кадровски ресурси и потенцијали који постоје у некретнинама,
постројењима, опреми, живом стаду, у значајној мери дерогирани. Потенцијално све је на нивоу
који није оптималан, почев од земљишта и начина како је коришћено, колико је стара опрема
којом газдује ПКБ - каже Богдановић.
С друге стране, професор Економског факултета Љубодраг Савић сматра да ПКБ треба да има
посебан статус међу преосталим државним предузећима и да га не би требало продати.
- Ако бих био у прилици да размишљам на који начин треба решити питање ПКБ, ја не бих
продавао, него бих по систему тендера који је расписан за РТБ Бор тражио стратешког партнера
са задржавањем већинског власништва државе - каже Савић.
Подсећа да је држава више деценија улагала огроман новац у Панчевачки рит на месту где је
ПКБ, а да је тај комбинат пре око 15 или 20 година било предузеће које је у свету продавало
технологију по систему "кључ у руке" и имало је производњу "од њиве до трпезе".
Због санкција последње деценије 20. века, несмотрене политике државе у том тренутку и веома
лоше приватизације у којој је најбољи део ПКБ продат и то не за велики новац, том комбинату је
"практично одсечена једна нога - каже Савић.
- Он је данас, нажалост, остао као једна велика сељачка радна задуга која има велике
потенцијале, а нема оно што је најважније - нема своју прераду. Свако ко данас каже да је ПКБ
велико предузеће, мислим да греши. Велико је по потенцијалу, а мало по резултатима - сматра
Савић.
Продавати ПКБ у таквој ситуацији, наводи Савић, значило би практично поклонити га некоме
за симболична новац и истиче да ће 21. век вероватно бити век хране и воде и да Србија мора да
размишља и да се спрема за то време.
- То је важан разлог зашто ПКБ треба да остане у већинском власништву државе, а да се по
систему докапитализације или на неки други начин дође до свежег капитала, нових технологија
и заинтересованог партнера који ће заједно са државом правити нове преређивачке капацитете
- сматра Савић.
Тако би, уверен је Савић, ПКБ могао да рачуна да ће у будућем периоду поново бити велики
комбинат, ако не и највећи у овом делу Европе.
- Ако кренемо другим правцем, да ПКБ иде у класичну приватизацију, бојим се да ће прво
страдати сточарство и сточни фонд + наводи Савић.
Наводи пример Чешке која је својевремено немачком Фолксвагену, иако је имала већинско
власништво над бившом Шкодом препустила потпуно управљање, али са обавезом да се 61
одсто делова који се уграђују у Фолксваген аутомобиле производи у Чешкој.
- То је један пример изванредне приватизације и то је модел који држава може да примени закључује Савић.
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Фијат срезао пројекцију профита, добит пала за 35 одсто
Извор:Танјуг
Компанија Фијат Крајслер Аутомобили (ФЦА) срезала је данас пројекцију профита за читаву
годину, након пада добити у другом кварталу за 35 одсто.
Из ФЦА је, међутим, потврђено да је дуг елимисан, преноси агенција АП.
Компанија је пословне резултате објавила само пар сати након вести о смрти њеног
дугогодишњег шефа Серђа Маркјонеа (66).
Профит ФЦА је пао на 754 милиона евра у другом кварталу са 1,15 милијарди евра из истог
периода прошле године.
Као последица тога, италијанско - амерички произвођач аутомобила снизио је процену профита
за читаву годину на распон од 7,5 милијарди евра до 8,0 милијарди евра са раније
пројектованих 8,7 милијарди евра.
Нови извршни директор ФЦА Мајк Менли ће касније данас представити пословне резултате
финансијској заједници.

Табаковић: ММФ потребан Србији да "овери" њену економску
политику
Извор:Танјуг
На седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава на
којој се разматрао извештај Народне банке Србије за 2017. годину полемисало се и о улози
Међународног монетарног фонда (ММФ) у Србији.
- Колики је утицај ММФ-а на политику која се води у Србији - питао је члан одбора Милорад
Мирчић из Српске радикалне странке (СРС) који оцењује да је приметно задуживање земље.
Гувернерка НБС Јоргованка Табаковић му је одговорила да НБС у односима са међународним
институцијама, па и са ММФ-ом, промовише Србију и штити њене интересе, наводећи да је та
финансијска институција потребна Србији као неко ко ће да "овери" њену економску политику.
- У свету су развијени механизми да ваши резултати сами по себи нису довољни, јер
инвеститори немају времена да улазе у сваки детаљ. За њих је довољно да се каже о
квалификацијама у вези са аранжманом са ММФ-ом, а на нама је да бирамо свој програм - рекла
је Табаковић.
Она је додала да би била спремна да настави да са ММФ-ом ради напоран посао како би се
сачувала финансијска стабилност Србије.
Страх од онога што не можемо да заборавимо
Табаковић је поменула и да се мора водити опрезна монетарна политика, указујући да људи не
заборављају хиперинфлацију из 90-тих година, чекање у редовима и трку да се замени тешко
зарађена плата.
- Боримо се у економији са том врстом невидљивог непријатеља који се зове страх од онога што
не можемо да заборавимо. Ми ћемо морати о томе да водимо рачуна и да спроводимо опрезну
монетарну политику - рекла је Табаковић.
Гувернер је додала да се Србија понаша одговорно и да се то види у финансијским извештајима
који су данас усвојени на Одбору за финансије.
- Мене радује бројка незапослених са 594.000 као најнижим податком. На томе радимо сви
заједно у границама својих одговорности - рекла је Табаковић.
Мирчић је рекао да хиперинфлација из 90-тих може да послужи као дежурна политичка тема,
али не и за озбиљну расправу, јер су на та дешавања утицали многи фактори попут
међународних санкција.
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- Јесте то психолошки присутно, али је то више политичка манипулација када се враћамо у тај
период. Оно што је карактеристично за ММФ, увек је инсистирао на ниској царинској стопи и то
је спроведено, па на ниској инфлацији и стабилносм курсу динара и то је спроведено у Србији, а
онда на смањењу пензија и то је спроведено.. - приметио је Мирчић коментаришући утицај
ММФ-а на политику у Србији.
Председница одбора за финансије Александра Томић подсетила је Мирчића да Србија сада има
аранжман са ММФ-ом из предострожности и да није реч о задуживању.
Губитак НБС последица курсних разлика
Члан одбора Верољуб Арсић (СНС) сложио се са Табаковић у вези са ММФ-ом и поновио да
ММФ не управља Србијом, да смо све могли да спроведемо и без њих, али да је била потребна
оцена спровођења реформи.
- Нама је требала оцена спровођења реформи, да су наше финансије стабилне, а као резултат
имамо бољи кредитни рејтинг Србије. Имали смо могућност да уместо да плаћамо скупе камате
потпишемо неке јефтиније кредите и враћамо те скупе - рекао је Арсић.
Одговарајући Мирчићу да је НБС имала губитак од око 84 милијарде динара, Табаковић је
рекла да је тај губитак рачуноводствени и да је последица обрачунатих курсних разлика.
- Да није било трошка по основу обрачунатих курсних разлика, оперативна добит НБС би била
1,6 милијарди динара - рекла је Табаковић, и истакла да НБС не може да утиче на међувалутне
односе и цену злата, што је, каже, довело до тога да НБС има обрачунски губитак од око 84
милијарде динара.
Чланови одбора су на данашњој седници усвојили и извештај о монетарној политици у 2017.
години, извештај о пословању и резултатима рада у 2017. години који је поднела Народна банка
Србије, као и извештај о стабилности финансијског система у 2017. години.
Разматран је и усвојен финансијски извештај НБС за 2017. годину са извештајем овлашћеног
ревизора који је доставио Савет гувернера НБС. Скупштински одбор за финансије, републички
буџет и контролу трошења јавних средстава усвојио је и финансијски план НБС за 2018. годину.

ММФ: Веће пензије од следеће године
Пише: Милош Обрадовић

Према новом саветодавном споразуму Србије са ММФ-ом држава се обавезала да укупан износ
средстава за плате и пензије неће прећи садашњи ниво у односу на БДП.
За разлику од државних званичника који су последњих месеци говорили о некаквом повећању
плата и пензија у септембру, Себастијан Соса, представник ММФ-а у Србији је на представљају
извештаја Фонда, искључиво говорио о повећањима од следеће године, односно о ономе што ће
се наћи у буџету за 2019. Према његовим речима, с обзиром да се процењује да ће номинални
БДП Србије у наредним годинама расти по стопи од 6,5 до седам одсто, управо толико има
простора за повећање плата у јавном сектору и пензија.
Влада је у писмо о намерама упућеном председници ММФ-а Кристин Лагард истакла и да је
време да се заврши са привременим законом о смањењу пензија. Соса је оценио да је то и савет
ММФ-а, али и да држава тражи начин да заједно са укидањем овог закона додатно повећа
најмање пензије.
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Такође, нови аранжман подразумева у наредне две, три године талас приватизација државних
предузећа. Наиме, Влада се у писму о намерама обавезала се да ће што приватизацијом што
стечајем коначно решити питање некадашњих друштвених предузећа.
Тако је у току други тендер за Метанолско-сирћетни комплекс (МСК), а уколико на њему не нађу
купца, расписаће и трећи до краја септембра ове године. За Азотару је предложен стечај с
обзиром да се на тендер у марту нико није јавио, а до краја септембра биће расписан и тендер за
Петрохемију. Пре неколико дана расписан је тендер за РТБ Бор, који у овом тренутку редовно
измирује обавезе.
У наредних месец дана требало би да се на добошу нађе и ПКБ, а цео процес приватизације би
требало да буде готов до краја године. Српске власти су објавиле намеру и да почетком следеће
године крену у приватизацију Комерцијалне банке, друге по величини на тржишту. До
половине следеће године требало би да буде расписан тендер, а до краја 2019. да Комерцијална
пронађе и новог власника. Од око 500 предузећа која су била у портфолију Агенције за
приватизацију до априла ове године њих 300 је завршило у стечају и нешто више од 50 их је
приватизовано у последње 3,5 године. Око 33.500 људи из ових предузећа је узело отпремнине,
а остало је да се реши још 114 фирми у којима ради око 45.000 радника.
Такође, до краја ове године држава је најавила гашења два рудника из комплекса Ресавица.
Ово је само део програма који су Влада и ММФ спремили за наредних 30 месеци са главним
циљем да се задржи фискална и макроекономска стабилност и да се уз то погура привредни
раст. ММФ прогнозира да ће се ове године економија повећати за 3,5 одсто, али да би се
достигле стопе раста од рецимо пет одсто како је објаснио Соса Србија ће морати да се
реформише на више фронтова.
„Тешко је рећи шта је најважније, јер да би се остварио висок раст потребно је све реформе
спровести. То значи и реформу Пореске управе, систем плата у јавном сектору, да се повећају
јавне инвестиције, али и да се повећа продуктивност целе економије. С обзиром да је
продуктивност у неформалном сектору мања него у формалном, потребно је што више
економије превести из неформалног у формални сектор. Потребно је спровести и реформе
јавних предузећа. За све ово претпоставка је одржавање макроекономске стабилности и
фискалне дисциплине“, рекао је Соса.
Он је оценио да ће у 2018. години Србија забележити суфицит од 0,6 одсто БДП-а, а од 2019.
године у плану је дефицит од око 0,5 одсто БДП. Ово оставља простор да се јавни дуг смањи на
ниво испод 50 одсто БДП-а до краја програма (након 30 месеци), али како је истакао Соса,
такође и да се повећају јавне инвестиције, као и да се смање порези на рад и капитал.
У извештају ММФ-а наводи се и да ће приходи од концесије Аеродрома „Никола Тесла“ од 500
милиона евра који ће можда бити остварени у овој, а можда и у 2019. години бити књижени
„испод линије“, а не као редовни јавни приходи. У извештају се наводи и да ММФ поздравља
намеру власти да са овим парама превремено отплате неке скупе спољне зајмове. „У овом
случају на крају 2018. јавни дуг би био испод 60 одсто БДП-а“, стоји у извештају.
Када се ради о ЕПС-у, каже се да ће до краја августа бити ревидиране тарифе уз сарадњу са
Светском банком, док ће 2020. године ЕПС бити претворен у акционарско друштво и биће
постављен професионални менаџмент. У вези Србијагаса наводи се да је повећана дисциплина у
плаћању гаса, као и да би до краја програма држава требало да престане да отплаћује дугове
Србијаса.
У АОД милијарду евра лоше активе
Говорећи о финансијском сектору Соса је истакао да је урађен велики посао на смањењу НПЛова, али да они нису равномерно смањени у целом сектору. Док су лоши кредити у приватним
банкама смањени на просечно 8,7 одсто, у државним банкама је просечно око 14 одсто износ
проблематичних кредита. Он је додао да није проблем само у банкама већ и у другим
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финансијским институцијама, као што су Фонд за развој, АОФИ и Агенција за осигурање
депозита.
Држава је у свом писму о намерама истакла да ће до краја године одобрити акциони план за
решавање токсичне активе Агенције за осигурање депозита који би требало да се спроведе до
краја 2020. године. Тај план подразумева ослобађање лоших пласмана у две фазе, једна од 145
милиона евра, а друга од чак 830 милиона евра. Ова имовина се односи и на државу и на банке у
банкроту којим управља АОД.
Смањење пореза
Као најважније мере за подстицај привреде у програму се наводи смањење пореза. Наводи се да
ће бити ревидиран порез на добит предузећа мада није јасно да ли ће се ићи на његово смањење
са садашњих 15 одсто или на повећање пореских ослобођења како би се подстакле инвестиције.
Такође у плану је поједностављивање пореза на доходак грађана и повећање прогресивности
овог пореза. Недавно је министар финансија Синиша Мали изјавио да се планира смањење
намета на плате, али није објаснио како то тачно намерава. У писму се по први пут говори о
смањењу доприноса чиме би се смањило оптерећење посебно најнижих плата што би допринело
повећању прогресије у опорезивању плата. Такође је најављено разматрање паушалних пореза
како би се повећала транспарентност и елиминисале злоупотребе.
Такође је најављено да ће до краја године бити усвојен закон о парафискалним наметима.
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