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Суноврат радничке Раковице  
Аутор: Сретен Јаковљевић  
 
За време док је Грујић водио фабрику, плате за свих 5.400 радника исплаћиване су 
на време, никад дана кашњења. Примера ради, у 1989. просек је био данашњих 
800 евра за осмочасовно радно време  
Београд - Ред и обичај прво налажу да се представим: био сам шеф информативне службе 
фабрике "21. мај" из Раковице од 1985. до 2007. године. У последњих 10 година уредник сам 
локалног часописа и портала "Чукарица Раковица".  
Повод за јављање је текст "Раковички дивови труну у рђи и забораву" објављен 1. маја у вашем 
листу Данас. Као добар познавалац прилика у Раковици, у последњих 35 година, примећујем да 
је ваш прилог само начео веома важно питање: зашто су пропале раковичке фабрике?  
Приказ у чланку није приказао право стање нити праве узроке штрајка у Раковици када се 
ишло пред Савезну скупштину октобра 1988. Ти догађаји су били почетак распада домаће 
индустрије. 
Раднички протест није започет у ИМР-у већ у "21. мају", који је одабран за носиоца акције зато 
што је у то време имао углед веома успешне фирме. Повод за незадовољство радника није 
могло бити кашњење плата, које су редовно исплаћиване на бази сталног раста производње и 
имале тенденцију раста.  
Организација побуне била је изван фабрике а искоришћени су млади радници, док су старији 
сматрали да ће та акција штетити фабрици. До данас није откривено ко је био организатор 
протеста.  
Наведено је да су протест организовали директори предузећа, напротив, тадашњи директор 
"Рекорда" смењен је зато што је спречио своје раднике да се прикључе протесту, а на његово 
место је дошао Лилић. Иван Стамболић и Слободан Милошевић никада нису били директори 
фирми чије је седиште било у Раковици.  
О овом догађају који је битно утицао на судбину фабрика у Раковици права слика је дата у 
књизи "Била једном једна фабрика" аутора Филипа Грујића, који је у то време био генерални 
директор "21. маја". У књизи је дата слика рађања, успона и распада фабрике која је била 
достигла европски ниво вођена сопственом памећу.  
Филип Грујић, економиста, један од најуспешнијих српских и југословенских привредника у 
другој половини 20. века, што су показали пословни резултати предузећа у којима је био 
руководилац. Са 36 година живота постављен је на функцију генералног директора "21. маја" 
коју обавља 11 година. За време док је Грујић водио фабрику, плате за свих 5.400 радника 
исплаћиване су на време, никад дана кашњења. Примера ради, у 1989. просек је био данашњих 
800 евра за осмочасовно радно време. Порези и доприноси редовно су плаћани.  
У томе времену постављене су линије за годишњу производњу 80.000 мотора аутомобила "југо 
45", постављена је фабрика за годишњу производњу 70.000 малолитражних мотора, 
проширена је и модернизована фабрика алата и опреме, изграђена Ауто-кућа "21. мај", 
обновљени су објекти и круг старе фабрике. Производња ауто-мотора достигла је цифру од 
180.000 годишње, припремљен је еколошки мотор, изграђено постројење за пречишћавање 
отпадних вода, постављен електронски систем заштите фабрике, број запослених увећан је за 
2.400, припремљене су линије за производњу мотора аутомобила "југо флорида".  
Реализован је велики број пројеката из области друштвеног стандарда. Купљено је 800 нових 
станова, оронули самачки хотел претворен је у модеран хотел Б категорије са комерцијалним 
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садржајима и тениским теренима, реконструисана је вила "Јавор" на Златибору, изграђени су 
фудбалски стадион, модеран амфитеатар са 220 седишта, дисконт за продају животних 
намирница.  
Било је то време великог успона фабрике која је израсла у моћан пословни систем, а талас 
успеха почетком 1989. године однео је Филипа Грујића на функцију потпредседника Владе 
Србије.  
Двадесет пет године након Грујићевог одласка из "21. маја", ова фабрика доживела је потпуни 
суноврат. Транзиција је учинила своје. Од некадашњих 5.550 радника остало их је мање од 30. 
Производне хале су девастиране, скоро сва предузећа су под стечајем.  
 
 
Неће бити повећања акциза 
Аутор: Војкан Ристић 
 
Врање - - Нама је у интересу да компанија БАТ повећа производњу цигарета, јер ћемо на тај 
начин имати и већи приход у буџету који сада износи на годишњем нивоу 100 милиона евра. 
Зато ћемо и појачати борбу против сивог тржишта дувана на целом подручју Србије која више 
не сме да буде кампањска - рекао је премијер Александар Вучић, који је у Фабрици цигарета 
БАТ у Врању присуствовао отварању нове производне линије, чиме се капацитети повећавају за 
40 процената. Инвестиција је врена пет милиона евра, а посао је добило 27 радника. 
Вучић се захвалио менеџементу БАТ што је ову производну линију из Хрватске преселио у 
Врање и најавио могућност да наредних година уследа нова "производна појачања" у овој 
фабрици.  
- Ми смо изузетно поносни на наше инвестиције у проширење капацитета фабрике у Врању, 
али посебно је важно што је Влада Србије створила амбијент за развој нашег пословања. Наша 
перспектива за рад у Србији је врло повољна, што је добар сигнал за британске и европске 
компаније које би могле да инвестирају – рекао је Нареш Сетић, регионални директор БАТ за 
западну Европу, наводећи да се улагањем у врањску фабрику ојачава регионална позиција овог 
производјача цигарета. 
Одговарајући на питање новинара да ли ће током године бити повећања акциза на цигарете, 
Вучић је дао процену да до тога неће доћи, јер су услови стабилни. На питање новинара Данаса 
о стању у "државној каси" након четири месеца од почетка године, премијер је изразио своје 
задовољство, нагласивши да је "дефицит око 100 милиона евра уместо пројектованих 600". 
- Ја очекујем да ће корекција раста наше привреде бити и већа од садашња два процента, а нас 
тек очекује нови разговори са ММФ и ревизија аранжмана, након чега ће наша позиција бити 
сигурно боља. Очекујем и да кинеска компанија што пре преузме управљање Железаром у 
Смедереву, како бисмо пуним капацитетом наставили наше развојне пројекте - рекао је 
новинарима Вучић. 
Компанија БАТ је од почетка рада у Србији почетком 2000. године у државни буџет уплатила 
преко милијарду евра, уз директне инвестиције од око 200 милиона евра, од чега је 120 
уложено у врањску фабрику.  
До краја године још једна фабрика у Врању 
- У преговорима смо са три инвеститора али ја очекујем да ће један сигурно до краја године 
стићи у Врање, уз чињеницу да нећемо запоставити ни Лесковац, Крушевац и Краљево, где 
ћемо имати приоритетне инвестиције - нагласио је Вучић, наводећи да очекује да се до пролећа 
наредне године заврши и деоница кроз Грделичку клисуру на Коридору 10. 
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Ако буде стечаја, окупација општине и штрајк глађу  
Аутор: Г. Влаовић 
 
* Држава је пре израде УППР-а требало да отпише своја потраживања, али то није 
учињено * Министарство привреде тврди да Влада у техничком мандату нема 
овлашћења за отпуст дугова 
Београд - У случају да након 31. маја Влада Србије не одржи своје обећање и Фабрика 
аутомобила Прибој ипак оде у стечај и ако се радницима који ће остати без посла не исплате 
отпремнине од 300 евра по години радног стажа, бићемо принуђени да окупирамо Скупштину 
општине Прибој и започнемо штрајк глађу - каже за Данас Мирослав Мршевић, председник 
штрајкачког одбора ФАП-а и секретар Јединственог синдиката "Слога" ФАП.  
Он додаје да су штрајкачки захтеви везани за заостале плате испуњени, али да још увек не 
постоје чврсте гаранције за оно што је запосленима најважније, а то је да ФАП настави да 
постоји и након 31. маја, што је последњи рок за решавање статуса стратешких предузећа у 
реструктурирању, међу њима и ФАП-а.  
- Нама је министар привреде Жељко Сертић обећао да ФАП неће ићи у стечај и да ће бити 
усвојен унапред припремљен план реорганизације (УППР) како би предузеће могло да настави 
са радом после 31. маја. Међутим, држава би пре израде УППР-а најпре морала да отпише своја 
потраживања, а она то још није учинила. Објашњено нам је да то није било могуће јер су у 
међувремену расписани избори и да Влада у техничком мандату није могла да потписује 
документе тог типа. Мислим, ипак, да је то могло да ће до стечаја ипак доћи. Са друге стране, 
надамо се да ће договор ипак бити испоштован у свим тачкама које су договорене - наглашава 
Мршевић.  
Према његовим речима, штрајкачки одбор ће о својим ставовима обавестити и челнике 
Скупштине општине Прибој.  
- За нас је најважније да ФАП настави са радом и да отпремнине не буду ниже од 300 евра и то 
ћемо да изнесемо у разговору са општинским челницима. Наиме, у Министарству привреде 
нам је обећано да ће ФАП-у бити отписано око девет милијарди динара дуговања, што би 
омогућило опоравак предузећа кроз реализацију УППР-а. Анулирање тог дуга је предуслов за 
спровођење УППР-а и верујемо да ће до тога заиста и доћи. Држава је спремна да онима који ће 
да оду из фабрике понуди по 200 евра по години радног стажа. Са друге стране општина би 
требало да да по 100 евра по години радног стажа за сваког радника који остаје без посла на 
основу тога што јој је ФАП уступио део свог земљишта односно индустријску зону, топлану и 
још неку фабричку имовину. Ако би се све то реализовало, испунили би се сви услови за даљи 
несметани рад ФАП-а. Наиме, на тај начин би од 650 запослених 445 и даље остало на послу, 
док би остали добили отпремнине од 300 евра, што је за нас у штрајкачком одбору 
прихватљиво - објашњава Мршевић.  
Наставља се посао са Војском  
- Према раније потписаном уговору, ФАП има обавезу да Војсци Србије до 31. маја испоручи 
нових 10 камиона, а очекујемо да ће са Војском бити потписан још један истоветан уговор. 
Пословодство на челу са новим генералним директором Ранком Вуковићем покушава да 
уговори и неке друге послове, преговара се о испоруци возила за потребе Аеродрома "Никола 
Тесла" у Београду као и делова и опреме партнерима у Немачкој и Египту - закључује 
Мирослав Мршевић.  
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Србија може да буде број 1, ако се не буде трудила да буде мини 
Немачка  
Аутор: Љ. Буквић 
 
Београд - У тренутку када се Србија бори са великом незапосленошћу свако ко жели да се 
упусти у бизнис мора да има идеју, да буде упоран и да прати трендове на тржишту, јер без тога 
нема успеха, поручује један од највећих мислилаца у свету бизниса последњих 15 година 
Швеђанин Јунас Ридерштроле.  
Један од пет најутицајнијих бизнис мислилаца у Европи постао је познат захваљујући својој 
првој књизи Функy бизнис, у којој је он, како је рекао, желео да покаже свету како бизнис није 
досадан како то многи сматрају, већ да уме да буде забаван и да треба да буде забаван уколио 
желите да преживите и успете у њему. Гостујући јуче на конференцији "Идеја за паметније 
пословање" Ридерштроле је говорио о томе како велике компаније успевају да буду 
конкурентне, како се боре за тржиште, и како прате трендове. Питали смо га да ли је и у 
коликој мери концепт Фанкy бизниса примењив у Србији која има једну од највећих стопа 
незапослености у Европи. 
- Србија је држава на овој планети и свакако је могуће применити исте генералне принципе као 
и за остале. Нема чудотворног лека, треба да радите праве ствари у правом тренутку. Оно што 
је битно јесте да постоји један добар институционални оквир, политички уређен систем, 
образовна инфраструктура. Србија може бити број један само уколико буде настојала да буде 
Србија, не мини Немачка или мини Швајцарска, треба да настојите да конкурентност базирате 
на снази коју имате, у исто време избегавајући недостатке - рекао је Ридерштроле за Данас.  
Директорка Ги гроуп ХР Солутионс Олга Свобода рекла је да су у свету дешавају огромне 
промене и да је важно да идемо у корак са њима.  
- Идеја нам је била када смо орагнизовали ову конференцију да помогнемо људима да виде шта 
се то дешава око њих, шта су мегатрендови, како би се оријентисали и видели шта могу да 
ураде на себи, на својим компанијма, у свом окружењу. Верујемо да мега пормене креирају 
пословне могућности и за велике и за мале, али само под условом да могу са њима да изађу на 
крај - каже за Данас Олга Свобода.  
Конференција, коју је Ги гроуп организовала заједно са АмЦхамом и Српском асоцијацијом 
менаџера, интернационалног је карактера и окупила је пословне људе из 10 земаља Европе. 
- Идеје о којима овде говоримо апсолутно могу да се примене и на мале системе, циљ је да се 
упуте у нове трендове како не би улагали новац у нешто што је пасе. Замислите сада да 
инвестирате у нешто што ће за годину дана бити прошлост. Ако непратите трендове, ако 
немате свест о томе шта вас чека, радићете погрешно - рекла је Свобода.  
Ги гроуп је једна од водећих компанија у области управљања људским ресурсима, а циљ 
конференције је афирмисање културе иновација и нових приступа у пословању, заснованих на 
вредностима сарадње, заједничког учења и дељења знања и ресурса компанија, индустрија и 
тржишта. 
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Отворен нови погон за производњу цигарета у Врању 
Извор: Танјуг 
 
Нова производна линија највећег британског инвеститора у Србији, компаније "Бритиш 
Американ Тобако" (БАТ), свечано је отворена у Врању, а у рад ју је пустио премијер Александар 
Вучић. 
Премијер Србије Александар Вучић захвалио jе компанији "Бритиш Американ Тобако" што је 
производни погон преселила из Хрватске у Врање, уз поруку да је Србија најбоље место за 
улагање. 
"Србија је најбоље место и добро сте изабрали. Кад то кажем, поштено говорим и из вашег угла, 
овде ћете више да зарадите...", рекао је Вучић и напоменуо да захваљујући новом погону и 
индустрији те компаније држава добија више од 100 милиона евра годишње у буџету. 
То је, напоменуо је, огроман новац за владу, државу и грађане. 
"На томе смо изузетно захвални и зато ћемо да видимо шта још моземо да урадимо како бисмо 
могли да од вас још више узимали за школе, болнице... Ми смо срећни када ви зарађујете 
више", рекао је Вучић. 
Поручио је и да ће држава да побољша борбу против шверца дувана и да види како може још да 
помогне тој компанији. 
Додао је да није задовољан оним што је држава урадила за ту компанију и комплетну дуванску 
индустрију, наводећи да је била много посвећенија 2015. године борби против шверца 
цигарета. 
"Мораћемо ту борбу да ојачамо, то мора бити перманентна битка, а не борба која ће трајати 
месец, два, три. У најкраћем периоду очекујте боље резултате", рекао је Вучић. 
Увећани капацитети БАТ-а у Србији 
Отварањем погона вредног пет милиона евра, компанија БАТ је за 40 одсто увећала своје 
капацитете и постала производни центар земаља чланица ЦЕФТА споразума. 
Поред премијера, свечаности су присуствовали високи представници компаније, регионални 
директор за Западну Европу Нареш Сети, генерални директор за Централну Европу Ричард 
Видман, генерални директор за Србију и Црну Гору Танос Тримис, председник Привредне 
коморе Србије Марко Чадеж, као и бројни представници привредног и јавног живота Србије. 
Вучић се пре обиласка и пуштања погона у рад састао са менаџментом компаније, са којим је 
разговарао о будућим плановима БАТ-а у Србији. 
"Бритиш Американ Тобако" је после успешне приватизације једне од најугледнијих домаћих 
дуванских фабрика постао један од најзначајнијих страних инвеститора у Србији. 
Од доласка на домаће тржиште, компанија је у буџет Републике Србије уплатила више од 
милијарду евра, док је директна инвестиција износила више од 200 милиона евра, од чега је 
120 милиона евра уложено у куповину и модернизацију фабрике у Врању. 
Компанија БАТ основана је 1902. и водећа је мултинационална дуванска компанија на свету са 
више од 200 брендова и присутна је на скоро свим тржиштима где запошљава око 58.000 
радника. 
У 2015. БАТ је продао 663 милијарди цигарета произведених у 44 фабрике, у 41 земљи широм 
света. 
Прошле године остварио је укупан приход од 41 милијарде фунти, од чега је готово 30 
милијарди фунти уложено у буџете држава широм света, док оперативни профит компаније 
износи 4,5 милијарди фунти. 
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Нову владу чека још доста посла у економији 
Извор: Н1  
 
Какви економски изазови чекају будућу владу? Очекује се да значајан део програма, за кога 
Александар Вучић каже да интентзивно пише, буде посвећен економији. Не само зато што је 
Вучић економији наклоњен, већ и због тога што је, из претходног периода, остало много тога да 
се доврши. 
Шта треба да се уради, кажу економсти, није посебна наука. Преостало је да се заврши 
приватизација, да се реши проблем јавних предузећа међу којима су најзахтевнија 
Електропривреда, Србијагас и Железнице, да се уреди стање у јавном сектору, настави са 
реформом социјалних функција државе. 
Спровођење би могло да буде изазовније. Посебно што ће део мера чекати нову владу, подсећа 
економиста Иван Николић. 
“Тешко је очекивати да ће пун оперативни капацитет влада имати пре јесени. Видели смо да су 
најављена нека отпуштања у јавном сектору, што мислим да је спроводиво. Што се тиче јавних 
предузећа, ту ће бити дефинитивно проблема”, очекује он. 
Позиције владе ипак неће бити лоше. Избори у Србији су прошли без већих последица 
по економске активности, сматрају економисти. Расту готово сви сектори прерађивачке 
индустрије, сем производње основних метала, моторних возила и фармације. Ефекти 
преузимања Железаре, уколико је нови власник изведе на зелену грану, показаће се тек 
наредних година. Фијат је, ипак, изазовнији, јер производња лагано пада две године, упозорава 
економиста Стојан Стаменковић. 
“И изгледа да се тај процес наставља и у 2016. години. Поставиће се једног тренутка и питање 
рентабилности те производње, ако она буде наставила да се редукује и даље”, уверен је 
Стаменковић. 
Влада ће можда морати да се бори и са скупљим гасом, јер цена сирове нафте последњих 
недеља расте, а цена гаса на промене цене нафте реагује са заостатком од девет месеци. 
Потребне ће бити и нове инвестиције у инфраструктуру, сматра консултант Божидар Петровић. 
“Ми ћемо одједном имати потпуно мртву ситуацију јер се више ништа неће градити. Држава 
планира, али није ни уговорила 20 км деонице Сурчин - Обреновац. Ми друге послове на 
инфраструктури нећемо имати. Имамо започете пројекте који добро иду и добро ће се 
завршити. И шта онда”, пита се Петровић. 
Привредници ће, каже Петровић, ће бити потребна пре свега стабилност на тржишту - било да 
је реч о доступности јефтиног новца, или стабилности цена и курса. Привредници би желели и 
да се смање порези. 
Но, иако би таква мера свакако довела до тога да се смањи оптерећење привреде, стручњаци 
кажу да је наш буџет толико пренапрегнут да би уколико баце новчић за ту жељу, то била 
сигурно промашена инвестиција. 
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Пола силоса паорима и задругама плаћа држава 
Аутор:Д. Урошевић 
 
Држава је пољопривредницима, предузетницима и правним лицима, односно привредним 
друштвима, земљорадничким задругама и средњим школама који би да граде нове силосе и 
подна складишта или да набављају опрему за складиштење, обезбедила подстицаје од шест 
милиона динара. 
Министарство пољопривреде донело је Правилник о подстицајима за подршку инвестицијама 
у примарну пољопривредну производњу којим су дефинисана бесповратна средства која се 
могу добити за изградњу нових објеката за складиштење житарица, силоса и подних 
складишта, као и набавку нове опреме за објекте намењене складиштењу житарица. У њему се 
наводи да се бесповратна средства могу добити за изградњу нових објеката силоса и подних 
складишта те набавку нове опреме за објекте намењене складиштењу житарица (силосе и 
подна складишта). Ту спадају силосни термометри, силосни фини аспиратори, силосни груби 
аспиратори, апарати за одређивање микотоксина, уређаји за хлађење житарица, НИТ 
анализатори за протеине с калибрацијом, уређаји за број падања с лабораторијским млином, 
уређаји за одређивање садржаја примеса, сушаре… 
Субвенционисање цене изградње силоса и подних складишта износи 40 до 55 одсто цене, без 
ПДВ-а, а износ подстицаја зависи од тога да ли је корисник у маргиналном подручју с 
отежаним условима рада у пољопривреди или не. Уколико јесте, може рачунати на највећи 
поврат, то јест 55 одсто цене, без пореза. 
У Правилнику се напомиње да пољопривредници (физичка лица), средње школе и 
научноистраживачке установе који подносе захтев за подстицаје могу имати пријављених 
највише 50 хектара под биљном културом за коју се опрема користи. Додатни услови за 
изградњу силоса и подних складишта су да у регистру подносилац захтева има уписано 
пољопривредно земљиште под производњом биљних култура те да су катастарске парцеле и 
објекат који су предмет инвестиције у његовом власништву или узете у закуп на најмање пет 
година почев од календарске године за коју се захтев подноси. 
Непокретности које су предмет закупа не могу имати уписане друге терете, осим предметног 
закупа. Такође, неопходно је да имају регистровану претежна делатност у Регистру привредних 
субјеката – складиштење житарица, односно ако ту делатност имају као једну од делатности 
наведених у оснивачком акту – за предузетнике, привредно друштво и земљорадничку задругу. 
Предметна опрема и механизација мора бити купљена у периоду од 16. октобра претходне 
календарске године до 15. октобра текуће. Износ појединачног рачуна, као и износ за сваку 
поједину ставку на рачуну, мора бити већи од 50.000 динара. 
Захтев за коришћење подстицаја подноси се Управи за аграрна плаћања за сваку календарску 
годину, до 15. октобра ове године. 
Ко је добио помоћ од Покрајине, не може опет 
За кориснике из АП Војводине неопходна је потврда Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство да подносилац захтева за подстицаје није добио 
субвенције, бесповратна средства или донацију по истом основу за предметну опрему и 
механизацију. Још једна новина је и потврда локалне самоуправе (града или општине) да 
подносилац захтева за подстицаје није добио субвенције, бесповратна средства или донацију по 
истом основу за предметну опрему и механизацију. 
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Генералу посрнула предузећа, а држави порез 
Аутор:Д. Вујошевић 
 
Вест да амерички инвестициони фонд ККР планира да купи кредите српских тајкуна којима се 
баш није посрећило у бизнису можда је први корак за распетљавање кризе у којој су и фирме и 
њихови дугови. 
Поуздани извори прецизирају да је ККР заинтересован за кредите које не враћа Мирослав 
Богићевић, односно „Фармаком”, а који су тешки 400 милиона евра. Други на листије 
некадашња перјаница СПС-а Горан Перчевић, односно трговачка кућа „Интеркомерц”, чији је 
дуг 160 милиона. На треће место пласирао се власник „Беохемије” Жељко Жунић, а с њим и дуг 
од 150 милиона евра. Осим тога, КПР интересују и државна предузећа, попут РТБ-а „Бор”, ЕПС-
а и „Србијагаса”, односно њихова ненаплаћена потраживања. 
Стручњаци процењују да је добро што има интересената из иностранства за нашу привреду и 
на тај начин. Што се тиче Војводине, у Покрајинској привредној комори за сада немају 
података о томе шта би то значило за тај део земље, али сматрају да би анализу требало 
направитишто пре. 
Хоће ли тај фонд, који се повезује с именом бившег генерала ЦИА Дејвида Петреуса, успети у 
реструктурирању посрнулих српских предузећа, остаје да се види. Тек, од некога ко је примљен 
у Влади Србије и разговарао с премијором Александром Вучићем очигледно се много очекује. 
Које интерсе имају они а које ми, и може ли се остварити комбинација „вин-вин”, односно 
дупла победа? О томе међународни консултант Милан Ковачевић каже: 
– Јасно је да је фонд заинтересован да преузме дугове уз дисконт – објашњава Ковачевић. – 
Такви аранжмани су у свету уобичајени. Интерес фонда, било којег па и овог, јесте да заради. 
Чињеница да је примљен у Влади говори о томе да је и држава заинтересована за тај аранжман. 
Она би за поменуте компаније, уколико до споразума дође, могла наплатити порез уз 
одговарајући дисконт. Сада се томе не могу надати. 
О томе какав би конкретан интерес ко ту имао Ковачевић каже: 
– Нови власник тих предузећа ће покушати да од банака откупи кредит уз дисконт. Ако и 
банци то одговара, направиће добар посао. Ту су затим и могућности које пружа наш закон о 
стечају. Онај ко купи дуг таквог предузећа, може га конверзијом претворити у власнички удео и 
направити профитабилно предузеће. Друга опција је распродаја имовине у предузећу па 
колико се добије – објашњава тај стручњак. 
У медијима је ових дана било потцртано бивше занимање будућег власника уз дозу чуђења. 
Ковачевић наглашава да је добро што се странци интересују за наше комапније, па и оне 
неуспешне – ми имамо стратешки циљ да будемо што присутнији на међународном тржишту. 
О томе колико би то преузимање утицало на привреду у Војводини председник ПКВ-а Ратко 
Филиповић каже да о томе тек треба направити анализу, те да ће предложити да је ураде 
заједно с колегама из ПКС-а. 
Власници КПП-а били су заинтересовани да преузму „Дунав храна групу”. У њеном саству су и 
млекара из Суботице и компанија „Бамби–Банат”, у чијем саставу су, осим „плазме”, и 
кондиторска фабрика из Вршца, али и „Имлек” и „Књаз Милош“, које не треба посебно 
представљати. 
Шта могу очекивати банкари и њихови садашњи и будући клијенти ако се цео аранжман 
оствари? 
– Ако се растерете биланси пословних банака, привреда би могла очекивати нови кредитни 
талас – каже професор Београдске банкарске академије др Бранко Живановић. – То значи и 
нову упосленост капацитета, нова радна места, што је свакако добро. 
ККР најзаступљенији у медијима 
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У Србији је ККР најзаступљенији у сфери медија. Њихова кћерка-фирма „Јунајтед група” је 
власник кабловског оператера СББ. Поседују још и „Тотал ТВ” те „Гранд продукцију“. Ту су још 
и ТВ Н1, „Спорт клуб”, „Синеманија” и дечја ТВ „Ултра”. Уколико преузму потраживања 
„Фармакома”, постаће и већински власници новосадске компаније „Дневник Војводина прес” и 
тачно половине београдске компаније „Политика новине и магазини”. Хоће ли у том случају 
бити посла и за Комисију за заштиту конкуренције у домену медија, остаје да се види ако до 
аранжмана дође.    
   
Распродаја „Фиделинке” парче по парче 
Аутор:Љ. М. 
 
Предузећа „Фиделинка некретнине” д. о. о., „Фиделинка” АД и „Фиделинка млинарство” д. о. о. 
из Суботице у стечају, огласила су четврту продају имовине јавним надметањем. Предмет 
продаје је покретна и непокретна имовина, коју чине објекти у Суботици и Бајмоку. 
Јавно надметање биће одржано 17. маја у 11 часова у Привредном суду у Суботици. 
Продаје се породична стамбена зграда у Доњем граду у Суботици, укупне корисне повришине 
од 768 квадратних метара, с почетном ценом од 4.240.000 динара. 
У Бајмоку се продају силос и млин с пратећим објектима и опремом по почетној цени од 
144.632.000 динара. У оквиру силоса и млина је неколико породичних зграда, помоћна зграда, 
портирница, магацин за брашно и подно складиште, трафостаница, нови силос, нови млин, 
сушара, кућица поред сушаре, силоси за мељиво кукурузно брашно, технолошка опрема и 
ситан инвентар и зграда за производњу пића „Бриони”. 
На продају је и трговина – папирница, помоћна зграда, управна зграда трговине, гвожђара, 
помоћне зграде, магацин с гаражом, продавница намештаја...  Имовина се купује у виђеном 
стању и може се разгледати након откупа продајне документације, а најкасније три дана пре 
заказане продаје, сваког радног дана од 9 до 14 часова. 
 
Оживљавање грађевинарства - 18,3 одсто више радова 
Извор:Танјуг 
 
Вредност изведених грађевинских радова у Србији је повећана за 18,3 одсто у 2015. години, 
изјавила је потпредседница владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Зорана Михајловић и истакла да је Србија опет добро место за улагање. 
Михајловић је рекла да је влада, која је тренутно у техничком мандату, први пут смањила 
фискални дефицит, реформисала неуспешна јавна предузећа и решавала судбину предузећа у 
приватизацији. 
Она је за месечник "Дипломатија и трговина" (Diplomacy & Commerce) казала да се деценијама 
ништа није радило на тим пољима или се радило погрешно. 
"Први пут после ко зна колико деценија имамо део железнице, Србија карго, који се сам 
финансира и није на субвенцијама државе. Из Смедерева нам је стигла најважнија вест за тај 
град који су сви одласком Ју-ес-стила из  Железаре практично отписали. Сада имамо Кинезе 
који ће оживети ово предузеће са знатним утицајем на српски БДП, од кога живи читав један 
град", рекла је Михајловић. 
Михајловић је рекла да је важно да се настави са свим што је започето. 
"Пројекти не смеју да стоје, инвеститорима не смемо да пошаљемо поруку да нећемо наставити 
са започетим реформама", навела је Михајловић. 
Министарка је поручила да нема више простора за неефикасност у државним предузећима, као 
и нерад и губитке које субвенционише држава. 
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Говорећи о оживљавању грађевинарства, она је рекла да је бруто домаћи производ у 
грађевинарству порастао у 2015. за 11,1 одсто у односу на 2014. 
У структури бруто додате вредности, грађевинарство је порасло  са 6,5 одсто у 2014. на 6,9 одсто 
у 2015. 
"Број издатих градевинских дозвола од увођења обједињене процедуре 1. марта 2015. године до 
краја 2015. је за 33 одсто већи него у истом периоду 2014. и за 29 одсто већи у односу на просек 
у истом периоду у претходних седам година", казала је Михајловић додајући да нико није 
веровао да грађевинске дозволе могу да се издају. 
Она наводи да постоји и интересовање инвеститора из Америке који у Нишу почињу изградњу 
стамбено-пословног комплекса "Нови Ниш", што ће бити највећи грађевински подухват 
покренут после четири године чекања, као и да је најављен почетак изградње једног од 
најпознатијих угоститељских ланаца на свету - хотела Хилтон у Београду. 
На питање како коментарише раст јавних инвестиција , Михајловић је рекла да је само у једној 
недељи у априлу градовима Србије обезбеђено око 20 милиона евра. 
Крушевац  је уз помоћ Владе Србије и министарства добио од немачке KfW банке 15 милиона 
евра за изградњу фабрике за пречишћавање отпадних вода. Такође, Крушевац и Врање ће 
добити бесповратно милион евра помоћи за уређивање области комуналног отпада и деопоније 
док је министарство обезбедило и 3,2 милиона евра за прву фазу изградње фабрике воде у 
Ужицу. 
 
Сточарима треба помоћ за „Митрос” 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Прошлог месеца отворена је фабрика меса и месних прерађевина „Митрос” у Сремској 
Митровици, коју је пре две године купио аустријски „Герлингер холдинг” за 800.000 евра. 
Држава је „Герлингеру” помогла с 5,8 милиона евра да врати стари сјај некадашњој чувеној 
сремскомитровачкој месној индустрији, и то не само за запошљавање 300 радника у првој фази 
рада него и за велики број пољопривредника с којима ће та фабрика потписати уговоре о 
откупу меса. 
Представници „Герлингера” у протекле две године обавили су разговоре с око 1.200 сточара из 
Срема и Мачве којима је понуђена сарадња, сигурно тржиште и стабилна цена. 
Један од најуспешнијих одгајивача свиња у Срему Слободан Милојевић из Кузмина истиче за 
„Дневник” да толике количине товљеника које ће бити потребне „Митросу” Срем и Мачва 
немају, додајући да сточари очекују помоћ државе или „Митроса” у обнови и проширењу 
производње и изградњи центара за одгој прасади и крмача, да би се напунили сада већ празни 
сремски обори. 
– Био сам два пута на разговору у „Митросу”: први пут док се фабрика још градила и други пут 
по завршетку склапања машина, али ништа конкретно нисмо договорили – објашњава 
Милојевић. – Све то мени као произвођачу изгледа лепо, одговарају ми њихови услови јер 
траже класну свињу, али количину коју они траже ми једноставно немамо. Јер, не сме се 
заборавити да су подстицаји које добијају у Србији сточари за производњу свиња толико мали 
да су већ многи одустали од гајења па свиња неће бити. 
Наш саговорник истиче да је од 1. децембра прошле године до маја ове предао 200 „метери” 
живе ваге свиња, али да је, и поред чињенице да су његови прасићи и храна, од продаје нема 
зараде и стално је на губитку, што га спречава да проширује капацитете иако би то реално 
могао учинити. 
– Продао сам прву категорију свиња по 140 динара килограм. Имам заокружен тов: своје 
крмаче, прасице, своју храну и мене у тој причи нема зашто што цена уопште не може да 
покрије трошкове производње, од прасади до завршног това. Из разговора у „Митросу” схватио 
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сам да они раде на другачији начин, односно неће откупљивати по килажи већ по меснатој 
јединици, што мени одговара. Хладна или топла полутка, требало би да буде од 54 до 56 
процената меснатости и онда би за њу цена била 160 динара килограм. То је добро и ту нема 
проблема, ако буде усклађена цена кукуруза и прасади да бисмо имали макар позитивну нулу. 
Нећемо ми ту имати зараду јер се од живог свињчета одбија нешто око 20-25 килограма живе 
мере да би се добила тражена полутка како хоће „Митрос” да откупљује – каже Милојевић. 
Обори празни 
Иако се Милојевић један од најбољих произвођача свиња у Срему, он у својим оборима 
тренутно у тову има тек нешто више од 200 грла. 
– Увоз свињског меса уништио је наше свињарство па ако хоћемо да се поново производе веће 
количине, као и да у тов укључимо и младе људе, треба ново финансирање у товилиште, 
прасилиште, репроматеријал... Радим 35 година у свињарству, знам шта треба „Митросу”, али 
док је наш рад у минусу или на нули, ми пара за ново улагање немамо. Таква је ситуација не 
само у Срему већ у целој држави. Велики је увоз из иностранства, али нико неће да каже да ти 
људи у другим државама имају подстицаје да се баве свињарством, а ми их немамо – каже 
Милојевић. 
 
 

 
 
ОХРАБРЕЊЕ Расте производња и извоз док увоз стагнира  
Извор:Танјуг  
 
Индустријска производња у Србији бележи пораст, кажу економисти и наводе да растући тренд 
бележи извоз, док увоз тренутно стагнира. 
На представљању новог броја часописа Макроекономске анализе и трендови (МАТ) у 
Привредној комори Србије речено је да је у порасту и даље унутрашњи промет у трговини на 
мало, а да кретање потрошацких цена показује дефлацију, као и да зараде расту, посебно у 
јавним предузећима. 
Како кажу економисти, нема података који би указивали на то да је дошло до раста 
инвестиција. 
Економиста Стојан Стаменковић рекао је да је индустријска производња у марту имала 
медјугодишњи пораст од 8,8 одсто, односно 10,5 одсто у периоду од јануара до марта ове 
године. 
Он је указао на стабилан раст индустрије, односно пораст производње прерадјивачке 
индустрије. 
Када се посматра 11 области са заједничким учешћем у прерадјивачкој индустрији од 78 одсто, 
три су обележене изразито опадајућим трендом - прозивидња основних метала, фармацеутских 
производа и препарата и производња моторних возила и приколица. 
Већи проблем, како је додао, представља производња моторних возила и приколица. 
- Већ дуже време смо говорили да две године узастопно пада производња лагано и то се изгледа 
наставља у 2016. години - упозорио је Стаменковић поновивши да је важно да Фијат изадје са 
новим моделом. 
Међугодишњи пад производње моторних возила и приколица у првом 
кварталу износио је 11 одсто, а у самом марту 17,4 одсто. 
- По областима види се да је извоз моторних возила није ни из далека на водећем месту по 
доприносу пораста извоза - рекао је Стаменковић. 
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Када је у питању Железара, Стаменковић је додао да улазак кинеског Хестила у смедеревску 
Железару охрабрује као перспектива, али да се боји да њихов долазак неће много допринети 
опоравку те области ове године. 
- Од кинеског купца очекује се рентабилна произвидња и њено подизање на око два милиона 
тона годишње, али то није ефекат који би уследио ове године - рекао је Стаменковић. 
Он је указао и да је прехрамбена индустрија имала свој "лом" у септембру, али да је важно да се 
сада окренула ка растућем тренду. 
Текуће динамике извоза и увоза су различите, наводи се у МАТ-у. 
Краткороцни тренд извоза је изразито растући - током првог квартала стабилних 1,4 одсто 
месечно, док тренд увоза тек симболично расте. 
Раст зарада у марту је изразит, наводе економисти. 
Укупан медугодишњи раст нето-зарада у марту износи 6,4 одсто (реално 5,7 одсто). 
Раст зарада у јавном сектору је 4,6 одсто и у томе раст зарада у јавним локалним предузећима 
4,3 одсто, а у јавним државним 11,9 одсто (реално 11,2 одсто). 
- Ово је велики скок медугодишњих стопа раста зарада - речено је на конференцији. 
Што се тиче цена, у марту 2016. регистрована је, други месец узастопно, и месечна дефлација и 
медугодишња дезинфлација. 
Економиста Миладин Ковачевић рекао је да су из неколико центара глобалне привреде током 
априла емитовани оптимистични сигнали. 
- Процене раста привреде Европске уније су оптимистичне. Изгледа да је, коначно, монетарна 
политика Европске централне банке, усмерена на убрзање раста, дала резултате. Слични 
сигнали су видљиви и на другим тачкама глобалне економије и питање о реалистичности ових 
сигнала је битно за привреду Србије - рекао је Ковачевић. 
Он је додао да ће се фискална консолидација нужно наставити и током ове и током следеће 
године. 
То ограничава могућности раста домаће тражње, па ће извоз остати доминантна подршка расту 
привреде, додао је Ковачевић. 
Раст извоза из Србије је претежно условљен динамиком опоравка привредне активности у 
земљама Европске уније, а она је условљена динамиком обнове глобалне привредне 
активности, наводе економисти. 
Ковачевић је рекао и да према најновијем полугодишњем извештају ММФ-а, глобална 
економија посрће већ дуже време, а период успореног раста је исувише и неочекивано 
пролонгиран. 
Предвидјен је раст од 3,2 одсто за 2016. годину и 3,5 одсто за 2017. годину, а ове бројке су 
ревидиране наниже у односу на прогнозе из јануара 2016. године, додао је он. 
 
 

 
 
Избори одложили нове инвестиције  
Аутор:Д. М.  
  
Економисти о привредним кретањима: Расту зараде, привреда и извоз 
ПРЕДИЗБОРНА атмосфера утицала је на одлагање инвестиција, а док Влада не почне да 
функционише у пуном капацитету, могли бисмо да се приближимо и јесени, изјавио је 
економиста Стојан Стаменковић. Како је навео, могући ефекти, од којих су се неки испољавали 
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само до објављивања резултата избора, а неки ће моћи да се отклоне тек након формирања 
Владе, били би застој у динамици инвестиција, скок зарада у јавном сектору, кретање девизног 
курса и притисак на девизне резерве. Такође, и неке друге мере у структурној сфери, везане за 
аранжман са ММФ, које чекају нову владу. 
- Нејасно је да ли се то противи закону уопште и, посебно, фискалној консолидацији, или се 
односи само на померање рокова исплата - рекао је Стаменковић, на представљању часописа 
"Макроекономске анализе и трендови" МАТ. 
Према његовим речлима, ММФ још увек није званично ревидирао своје процене за Србију. 
- Према проценама ММФ-а, Србија ће у 2016. години имати реалан раст БДП-а од 1,8 одсто и 
2,3 одсто у 2017. години, док ће незапосленост левитирати на нивоу од око 18,5 одсто у наредне 
две године - рекао је Стаменковић. - Консолидација јавних финансија и смањење мањка у 
буџету омогућавају новој влади да настави са реформама, које се тренутно померају са јавних 
финансија ка структурним реформама. 
Уредник МАТ-а Иван Николић изјавио је да су економски показатељи за март врло повољни и 
да су потврдили растуће трендове индустријске производње и извоза. Увоз тренутно стагнира, у 
порасту је и даље унутрашњи промет у трговини, инфлација је у паду, а расту зараде, посебно у 
јавним предузећима.  
НИЖИ ДЕФИЦИТ 
- СТАЊЕ у буџету је врло повољно, и дефицит је далеко нижи од очекиваног - рекао је Николић 
и додао да нема нема прецизних података о расту инвестиција у првом тромесечју ове године. 
 

 
БАХАТО: Синдикат кулира дуг „Железницама“ од 23 милиона  
Аутор: И. Жигић  
 
Синдикат железничара Србије до сада није уплатио ниједну рату дуга од 23 милиона динара 
„Железницама Србије“, што је по споразуму био дужан да уради, те тренутно заостају са 
плаћањем две рате. 
Како је „Ало!“ ексклузивно објавио, синдикат по судској одлуци мора „Железницама“ да 
исплати дуг од 23 милиона динара, као и још 792.000 динара камате. Иако су постигли 
споразум по којем Синдикат дуг може да исплати на 24 рате, рокови за прве две рате су 
прошли, али новац није уплаћен. У „Железницама Србије“ поручују за „Ало!“ да им је из 
Синдиката обећана уплата већ ове недеље, но синдикат је исто тврдио и за прву рату, коју до 
данас није уплатио. 
- Синдикат железничара исплатиће нам обавезе доспеле по споразуму о исплати дуга ове 
недеље. Како нам је речено у Синдикату, о томе је обавештено и пословодство српских 
железница, а међусобна комуникација о овом питању је свакодневна. У Синдикату истичу да је 
разлог за кашњење у исплати дуга био техничке природе, јер се чекало одговарајуће решење о 
обустави наплате принудним путем, а да ће обавезе преузете наведеним споразумом 
поштовати - наводе у „Железницама Србије“. Да ли ће Синдикат овога пута заиста и уплатити 
новац, остаје да се види. 
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СИНДИКАТ АПОТЕКЕ: Милионске штете ИПАК ИМА!  
Извор:ОК Радио  
 
Најновијим саопштењем за јавност, у серији сличних чија су тема превирања у Апотеци у 
Врању, огласио се нови синдикат ове јавне установе, ОСА. 
Најпре тачно примећујући да ОК Радио није објавио ни један тенденциозан текст о Апотеци,  
како наводи директорка Оливера Томић, већ само изнео неке чињенице у вези са актуелном 
ситуацијом у Апотеци, овај синдикат тврди да је репрезетативаан, јер има преко 15 одсто 
чланова од броја запослених. 
- Обратили смо се јавности говорећи да смо застрашивани отказима и то је објавио ОК Радио, а 
ми смо одмах сутрадан отказе и добили. 
Директорка Оливера је беспотребним и убрзаним поступком рационализације, не поштујући 
Закон о Раду, и рационализацијом која у Апотеци Врање није била неопходна, отпустила 
запослене на неодредјено време, међу којима је и високостручан кадар неопходан за пословање 
Апотеке, а притом задржала у предузећу запослене на одређено време - појашњавају ситуацију 
у Апотеци синдикалци. 
У саопштењу које је потписала шефица ОСА-е Сунчица Табаковић даље се каже да 
рационализаација у Апотеци није ни била потребна, јер је Министарство одобрило 111 радних 
места на неодређено, а Апотека у овом статусу има само 105 запослених. 
- Директорка Оливера, упорна да спроведе своју замисао, “обрисала” је запослене 
немедицинске раднике на неодређено време, а фиктивно повећала фармацеутске техничаре 
који нису запошљени, и који тренутно не постоје у Апотеци. 
Она је тиме обманула и Министарство, све са циљем да 20 наших колега остави без посла и 
егзистенцијелних услова за живот,  о чему ћемо обавестити надлежне - каже се у саопштењу. 
На крају, ОСА се осврће и на најболнију тачку преписивања више синдиката и директорке 
Апотеке, вишемилионске дугове који једни зову штетом, а други нивелацијом цена. 
Овде ОСА открива да је Апотека поред “негативне нивелације” од почетка 2015. године 
нааправила још једну исту “негативну нивелацију” (спуштање цена лековима, п.а.) и то 16. 
априла  2015. године, када је “Апотека претрпела вишемилионску штету због велике наруџбине 
лекова пре очекиваног снижења цена лекова”. 
- Поставља се питање зашто је директорка Оливера  поручила енормно велике количине 
лекова у износу од неколико десетина милиона динара, којима је за неколико дана пала цена за 
просечно до 20 одсто, иако је на порталу РФЗО-а то било објављено и Оливера је унапред знала 
за то снижење. 
Тиме је ставила потпис на смртну пресуду установи којом руководи - зашто и са којим циљем? - 
оцењује се у саопштењу ОСА-е.    
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