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Сваки трећи радник у ауто-индустрији 

Аутори: З. Р. - С. Б.  

Премијер Србије најавио 49 инвеститора који ће уложити 1,1 милијарду евра и 
упослити 27.255 људи. Највеће интерес за Смедерево и Сремску Митровицу 

ВЛАДА Србије тренутно преговара са 49 инвеститора. Они планирају да уложе 1,1 милијарду 
евра и запосле 27.255 радника. Ово је јуче најавио премијер Србије Александар Вучић. 

- Верујемо да ћемо успети да направимо добре резултате. То значи нових 27.000 до 28.000 
запослених и трудимо се да она буду отворена у сиромашнијим и различитим деловима Србије 
- рекао је Вучић. 

"Новости" су јуче покушале да уђу у траг најављеним инвеститорима. У Развојној агенцији 
Србије, која је најчешће прва адреса заинтересованих инвеститора, кажу да су најбројнији 
упити компанија из аутомобилског сектора. 

- Око 35 одсто заинтересованих је из те области - објашњавају у РАС-у. - Петина инвеститора је 
из сектора електронике и машинске индустрије, а око 15 одсто припада информацино - 
комуникационим технологијама. Највише их је из Немачке, Италије и Турске. 

Већина градоначелника и председника општина, макар они до којих смо ми дошли, разговара 
се представницима домаћих и страних компанија. Ако је судити по њиховом искуству, највише 
упита стиже из ауто-мото, металске и текстилне индустрије. 

Јасна Аврамовић, градоначелница Смедерева, каже да се тренд попуњавања Слободне зоне у 
овом граду наставља и да очекује да две нове компаније ове године запосле око 1.000 људи. 

- У току су преговори са једним инвеститором из Италије, који би улагао у металској 
индустрији, а други је из Турске и заинтересован је за отварање фабрике текстила - открива 
Аврамовићева. - Спремни су да у наредне две године запосле око 3.000 људи. 

ТЕШКИ РАЗГОВОРИ СА ММФ ОЧЕКУЈУнас тешки разговори са Међународним монетарним 
фондом, пре свега о рационализацији у јавном сектору, реформи образовања и здравства, 
финансирању локалних самоуправа, решавању проблематичних кредита - истакао је Вучић. 

 

У Сремској Митровици преговарају са представницима сва три сектора. 

- Разговарамо са три инвеститора - чули смо од Бранислава Недимовића, градоначелник 
Сремске Митровице. - Један је из металског комплекса, један из аутомобилске, а један из 
текстилне индустрије. Ако се то све испуни, они би у нашем граду запослили 900 људи. 

У Пироту ишчекују посету потенцијалног улагача. Све је још, наглашавају, на - дугачком штапу. 
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- Један велики инвеститор из ауто-мото индустрије је заинтерсован за улагање у Србији, али то 
још није извесно - каже градоначелник Пирота Владан Васић. - Тај инвеститор обилази још 
неколико локација у Србији. Код нас је била његова претходница и очекујемо и његову посету. 
У Пироту је 60.000 становника, на евиденцији Националне службе за запошљавање је око 
7.500 људи, а ми претпостављамо да је 5.000 тражилаца посла. 

Једна од неразвијенијих општина у Србији, Владичин Хан, нажалост, ове године не очекује 
значајне инвестиције. 

- Последњи инвеститор је стигао пре масец дана у наш град - каже Бранислав Тошић, 
председник Општине Владичин Хан. - Они су запослили 400 људи. Не очекујемо новог улагача 
ове године.  
 
"ГАЛЕНИКУ" БИ ИЗ СТЕЧАЈА 

СРПСКУ фабрику лекова, како каже премијер Александар Вучић, купци би да преузму из 
стечаја. 

- Заинтересовани инвеститори би да купе имовину "Галенике" по цени од 30 до 40 милиона 
евра, а дугови компаније су око 220 милиона евра. И то је боље него да "Галеника" и даље 
прави губитке - рекао је Вучић. - Тренутно "Галеника" не прави губитке, али има обавезе из 
ранијег периода када је фабрика узимала катастрофалне кредите. 
 
ДЕФИЦИТ МАЊИ, РАСТ ВЕЋИ 

ДЕФИЦИТ буџета после прва четири месеца износи 13,4 милијарде динара, уместо 72,2 
милијарде, похвалио се премијер Вучић. 

- Буџет би био у суфициту од 45 милијарди динара да нема исплате по основу камата на 
државне позајмице - истакао је Вучић. - Трошак буџета по основу исплате камата ове године 
биће 139 милијарди динара. Раст бруто домаћег производа Србије ове године биће између 2,3 и 
2,4 одсто, што је више од планираног. 

 

"Леони": Биће запослено још 300 радника 

Аутор: Д. ЗЕЧЕВИЋ  

Министар Александар Вулин посетио фабрику ауто-каблова "Леони" у Прокупљу 

Током посете погону ове фабрике за производњу ауто-каблова у Прокупљу, Александар Вулин, 
министар за рад у Влади Србије, поручио је и да ће "Леони" имати максималну подршку не 
само локалне самоуправе, већ и државе. Говорећи о условима рада, односно о притужбама 
радника, одговорио је да у случају ове фирме - која на две локације у Србији упошљава око 
4.000 радника - у последње време није било кршења закона. 
- У сваком предузећу треба да постоји синдикат и нико не сме да забрани његово формирање, а 
држава чини све да се поштују прописи - истакао је у среду у Прокупљу министар Вулин. 

Током његове посете "Леонију", новинарима није било дозвољено фотографисање фабричких 
хала.  
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КУРШУМЛИЈА 

ДОК су представници Синдиката потврдили својевремени проблем труднице у прокупачком 
"Леонију" и друге притужбе радника, тврдећи да их у последње време нема, председник 
општине Мирољуб Пауновић је истакао колико овдашњој локалној самоуправи значи 
постојање компаније која тренутно упошљава око 2.000 људи. 

Истовремено, представници "Леонија", наводе да ће отворити погон и у Куршумлији оценили 
су као - спекулације! 

 

 

ОТПУШТАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Ожеговић: Наставак 
рационализације након формирања владе 

Извор: Танјуг 

Наставак процеса рационализације у јавном сектору сачекаће нову владу и од тог процеса се 

неће одустати, изјавио је данас државни секретар Министарства државне управе и локалне 

самоуправе Србије Жељко Ожеговић. 

Он је Тањугу рекао да би Закон о максималном броју запослених у јавном сектору требало да 

омогући и оптимизацију у самој управи, односно ваљану прерасподелу кадрова. 

- Посматрајући изнутра све процесе, видело се да нисмо имали оптимално распоређене 

кадрове за кључне функције и послове, што треба да се спроведе у наредном периоду и управо 

је то важно и на томе је био акценат - рекао је Ожеговић. 

Како је рекао, "акценат није стављен само на отпуштање него и прерасподелу ресурса да би се 

лакше постигли сви планирани задаци". 

Он је подсетио да су предлози за систематизације још пре избора почели да стижу влади. 

- Онда су били расписани избори и наставак тог процеса ће сацекати нову владу, али у сваком 

случају влада неће одустати од тог процеса и он ће бити спроведен у складу са законом - рекао 

је Ожеговић. 
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Тржиште рада у Србији после ове промене више НЕЋЕ БИТИ ИСТО 

Аутор: М. Р. Петровић  

Најкасније до краја године или почетком следеће, Србија би требало да добије Национални 

оквир квалификација. Користи од тога требало да би да имају и ученици и студенти, али и 

привреда. 

Квалификација, наиме, треба да покаже шта одређена особа уме и може да уради, а не само 

коју школску спрему има и коју школу је завршила. 

- НОКС треба да подупре реформске процесе којима ће се унапредити образовни систем, тако 

да из њега излазе компетентни појединци који могу да одговоре на потребе тржишта рада, 

друштва као целине, али и да задовоље своје личне потребе - каже за “Блиц” посебни саветник 

министра просвете Мирјана Бојанић. 

На питање има ли занимања којима се људи могу бавити и без посебних квалификација, она 

одговара да је основна премисе да свако треба да ради посао за који је квалификован. 

- Сви очекујемо да лекар који нас лечи има одговарајућу квалификацију, а то подразумева да 

има одговарајућа знања, вештине, ставове и способности. Исти принцип важи за 

квалификације на свим нивоима. Индивидуални пољопривредни произвођач мора да зна 

својства пестицида и ђубрива, мора да их користи на начин и у складу са упутствима. У 

супротном, последице су велике - објашњава Бојанић. 

Оквир квалификација ће, како каже, помоћи ученицима и студентима да боље разумеју 

могућности које им пружа образовни систем, имаће већу мобилност, хоризонталну и 

вертикалну, кроз образовни систем. 

- НОКС ће обезбедити препознавање и признавање неформалног и информалног учења, али и 

упоредивост и препознатљивост квалификација стечених у Србији са онима стеченим у другим 

зељама, као и обрнуто. Од послодаваца се очекује да се активно укључе и дају свој допринос 

развоју образовања, а за узврат ће добити одговарајућу квалификовану радну снагу - каже 

посебна саветница министра. 

На питање да ли то значи да ће доношење закона о НОКС означити и почетак краја 

хиперпродукције занимања која нису тражена и истовремено стварања кадрова потребних 

српској привреди и друштву, Мирјана Бојанић одговара: “Да, на дуге стазе.” 

Овим законом би, наиме, требало да буде успостављено социјално партнерства са привредом и 

свим продуктивним деловима друштва, које сада не постоји. 
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- Механизам социјалног партнерства на националном нивоу оличен је у секторским већима. 

Секторска већа ће већином чинити представници најбољих послодаваца (предузећа и установа) 

у секторима и они су ти који треба да кажу које и какве квалификације им требају. Овај 

механизам сада не постоји и његова изградња је исто процес који ће да траје. Али оно што 

треба рећи јесте да образовање очекује активну улогу послодаваца у овом процесу - закључује 

Мирјана Бојанић. 

ШТА СУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ, А ШТА ЈЕ ЗАНИМАЊЕ 

- Квалификације припадају свету образовања, а занимања свету рада. Квалификација је 

формално признање учењем стечених компетенција, а занимање представља скуп сродних и 

међусобно повезаних група послова и задатака, без обзира на грану делатности. 

Квалификације се развијају на основу описа рада, али једна квалификација може да оспособи 

за рад у више занимања - објашњава Мирјана Бојанић. 
 

 

Истраживање: Незапосленост највећи проблем младих на северу 
Косова 

Извор: Танјуг 

Незапосленост је највећи проблем младих на северу Косова, у општинама Северна Митровица, 

Звечан, Лепосавић и Зубин Поток, показало је истраживање које је спровео Омладински 

едукативни клуб Синергија из Косовске Митровице. 

Резултати истраживања показују да је незапосленост младих као највећи проблем означило 

60,6 одсто анкетираних, а онда следе насиље у породици, лош образовни систем, сиромаштво и 

криминал међу младима. 

Истраживач на пројекту Игор Симић изјавио је Радију Контакт плус да је анкета која је рађена 

у оквиру пројекта “ Млади се питају” , показало да млади на северу Косова нису задовољни 

ситуацијом у којој живе и околностима у којима се налазе, али и да нису спремни да се укључе у 

процес решавања проблема. 

"“ Моја порука и представницима локалне самоуправе и институцијама и НВО је да младе 

укључе и дају им подршку, и могућност да се активније укључе у процес доношења одлука 

израде програма, који су намењени побољшању њиховог положаја"” , рекао је Симић. 

Фрапантан је податак да 81 одсто младих од 15 до 30 година старости жели да напусти север 

Косова. 
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Програмски директор НВО “ Актив”  Милица Андрић изјавила је да је највише изненадило то 

што су млади означили насиље у породици као један од три највећа проблема, наводећи да је 

узнемирена због тих тенденција које можда постоје у друштву, а којих она, као представник 

цивилног сектора, није била свесна. 

“ "С друге стране, није ме уплашило то што преко 80 одсто младих хоће да иде, зато што 

искрено мислим да млади тако размишљају, свако хоће негде да иде. Мене плаши када тај 

проценат буде висок и након 30 година старости, то указује на вишак проблема који чине 

немогућим живот овде"” , рекла је Андрићева. 

Она је додала да није чудно што млади не учествују у процесу доношења одлука из разлога што 

не постоји у потпуности формирана администрација и зато што се, како је рекла, налазимо у 

линку између два система - косовског и српског. 

"“ И ја, да имам 17. година сада, не бих знала који систем да пратим"” , рекла је Андрићева и 

додала да проблем неучествовања младих у доношењу одлука треба решавати на свим 

нивоима. 

Истраживање је спроведено путем упитника, а у њему је учествовало 480 испитаника старости 

између 15 и 30 година. 

 

 

ЕПС: Грчић потписао пет уговора, обезбеђена је стабилност компаније 

Извор: Танјуг 

Вршилац дужности директора "Електропривреде Србије" Милорад Грчић потписао је уговоре 

са пет предузећа у укупној вредност 1,8 милијарди динара, којима се обезбеђују услуге за 

огранак "Термоелектране и копови Костолац" , саопштено је данас из ЕПС-а. 

Уговори су потписани са предузећима Аутотранспорт, Георад, Производња, ремонт и монтажа 

машина и опреме и "Костолац - услуге". 

- Ови уговори са поузданим партнерима гарантују стабилност ЕПС-у и обезбеђују посао за 

запослене у тим предузећима. ЕПС-ов огранак 'ТЕ-КО Костолац' сада може да рачуна на 

сигурно обављање важних послова, попут ремонта и одржавања механизације и дренажних 

система, геолошких радова, као и обезбеђења и превоза - рекао је Грчић. 

Како је нагласио, додатне гаранције и сигурност ЕПС-у даје и Влада Србије, која ће као 

власник, усвајати план пословања и завршни рачун за свако од ових предузећа појединачно. 
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Уговори су потписани за услуге превоза запослених, робе и материјала, ангажовање помоћне 

механизације и одржавања возила, као и услуге ремонта и текућег одржавања основне 

рударске механизације и термоенергетских постројења. 

Потписивањем уговора обезбеђена је и израда и дорада машинских делова у термоелектранама 

у Костолцу, услуге обезбеђења објеката, одржавање и руковање дренажним системима на 

површинским коповима, као и геолошки радови. 

Предраг Костић, директор корпоративних послова "ТЕ-КО Костолац", оценио је да су 

уговорени послови значајни за стабилно функционисање система ЕПС-а. 

Директор "Аутотранспорта", Перица Мојовић, истакао је да је овим уговорима обезбеђен посао 

за више до 2.000 радника и додао да је то први корак ка позитивном решавању статуса 

предузећа која су пре више од деценије издвојена из ЕПС-а. 

По речима Јовице Тошковића, председника Синдиката "Копова Костолац", на овај начин је 

пружена велика шанса за развој издвојених предузећа и ЕПС-а, наводи се у саопштењу. 

 
 

БАТ покренуо нову производну линију; Вучић: Хвала што сте погон из 
Хрватске преселили у Врање 

Извор: Танјуг 

Нова производна линија највећег британског инвеститора у Србији, компаније "Бритиш 

Американ Тобако" (БАТ), свечано је данас отворена у Врању, а у рад ју је пустио премијер 

Александар Вучић. 

Отварањем погона вредног пет милиона евра, компанија БАТ је за 40 одсто увећала своје 

капацитете и постала производни центар земаља чланица ЦЕФТА споразума. 

Вучић: Србија најбоље место за улагање 

Премијер Србије захвалио се данас команији "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, ограман новац за владу, државу и грађане. 
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- 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. 

Тримис: Проширење производње отвара нова радна места 

Генерални директор БАТ за Србију и Црну Гору Танос Тримис истакао је да та компанија више 

од десет година ради на развијању свог пословања кроз континуиране инвестиције, 

модернизацију фабрике у Врању и бригу о локалној заједници. 

- Вредна инвестиција у нову производну линију најновије генерације значајно ће проширити 

наше капацитете и додатно ојачати улогу БАТ у региону. Оно на шта смо посебно поносни јесте 

чињеница да ће проширење производње довести до отварања нових радних места, будући да ће 

се број запослених у нашој фабрици у Врању повећати за чак 20 одсто - рекао је Тримис. 

Сети: Поносни на проширење фабрике у Врању 

Регионални директор БАТ за Западну Европу Нареш Сети поручио је да је руководство 

компаније веома поносно на инвестиције уложене у проширење фабрике у Врању. 

- То није занемарљиво с обзиром на стабилно окружење које је Влада Србије створила 

захваљујући доследној политици и спремности да се конструктивно укључе у развој пословања. 

Дугорочна перспектива за производњу у Врању и наш посао у Србији веома је позитивна и 

повољна - рекао је Сети. 

Он је подвукао да Србија наставља да показује да је право место где би британске и европске 

компаније могле да послују. 

- Најсигурнији показатељ онога што сваки инвеститор жели јесу политичка и макроекономска 

стабилност, стабилно пореско окружење и добар образовни систем. Овде је доказан образовни 

систем који пружа људе са високим нивом продуктивности рекао је Сети. 

Позив и другим британским инвеститорима да улажу у Србији 

Према његовим речима нема сумње да Србија шаље јасну поруку добродошлице и да су јој 

приоритети стабилност и продуктивност. 

- Ми имамо велико поверење да је Србија одлично место за бизнис и то нам дозвољава да 

будемо амбасадори Србије и охрабрујемо друге британске компаније да инвестирају овде - 

рекао је Сети. 

Држава ће побољшати борбу против шверца дувана 

Премијер је поручио и да ће држава да побољша борбу против шверца дувана и да види како 

може још да помогне тој компанији. 
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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. 

Вучић: Питао сам грађане како су, кажу "добро и одлично"... 

Он је још рекао да је питао грађане како су, да ли им је тешко и напорно, на шта су му они 

одговорили да им је "добро и одлично". 

- Дивно је видети људе који су пуни енергије, они су наша будућност - рекао је Вучић и позвао 

инвеститоре да из Ровиња и других фабика што више погона доведу у Србију. 

Вучић је рекао и да ће до краја године у Врање сигурно доћи још најмање један инвеститор, док 

нове фабрике чекају и Лесковац или Крушевац и још неке градове у Србији. 

Важност ауотпута од Ниша ка Приштини 

Наводећи да напредују радови на аутопуту, који ће бити отворен за мање од годину дана, Вучић 

је рекао да ће и то повећати број инвестиција и радних места у том крају Србије. 

Истакао је да је важно да се гради аутопут од Ниша ка Приштини, који ће подићи цео југ Србије 

на ноге и довести инвеститоре, те да је због тога значајан наставак Берлинске конференције у 

Паризу, 4. јула. 

"Никад боље стање државне касе" 

Премијер Вучић изјавио је данас и да је дефицит државног буџета у прва четири месеца, уместо 

очекиваних 600 милиона евра, износио око 100 милиона евра. 

- Никад нисмо имали боље стање државне касе - рекао је Вучић новинарима у Врању. 

Он је навео да Србија нема никаквих проблема са готовином, за разлику од многих у региону, и 

да зато од "нас неки и траже да позајме новац". 

Према премијеровим речима, под контролом су и обавезе из ранијих година, те да на наплату 

стижу камате, на које ће ове године бити потрошено милијарду и 200 милиона евра, а велике 

камате исплаћене су већ у фебруару и марту. 
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"Два важна догађаја па могу и пет дана на одмор" 

Вучић је рекао да су пред Србијом два важна догађаја - коначни улазак Кинеза у "Железару 

Смедерево" и завршетак четврте и пете ревизије споразума са ММФ, после чега, каже, може да 

оде и пет дана на одмор. 

План за Јумко, помоћ за Симпо 

Држава има план за "Јумко", који ће наставити да ради, поручио је данас премијер Србије, 

наводећи да ће држава наћи начина како да помогне и компанији "Симпо". 

- Имамо план, радници "Јумка" ће наставити да раде и да живе, даље да не улазим у детаље, јер 

имамо ствари које треба да обавимо. Да ли ће инвеститор из Турске доћи у "Јумко" или као са 

посебном инвестицијом, то сачекајте - рекао је Вучић новинарима у Врању. 

Такође, најавио је да ће држава наћи начин да помогне и "Симпу", а да не буде проблема са ЕУ. 

- За Врањанце уопште не бринем... Врање неће бити далеко од очију Београда, као што је био 

случај у претходним деценијама - истакао је и Вучић. 

"Нисам тип за смартфон" 

Вучић је истакао да је неопходно да се технолошки усавршавамо, објаснивши то на личном 

примеру. 

- Ја још користим стари телефон, сви ви овде знате боље од мене како да користите модерне 

технологије, ја сам сам крив што не идем у корак са временом. Могу да купим смартфон, али 

просто нисам тај тип и за то ми није ни Бог, ни нико други крив за то, сам сам крив за то - навео 

је Вучић. 

Са менаџментом о будућим плановима БАТ 

Осим 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 пуштајна погона у рад састао са топ менаџментом компаније, са којим 

је разговарао о будућим плановима БАТ у Србији. 

"Бритиш Американ Тобако" је после успешне приватизације једне од најугледнијих домаћих 

дуванских фабрика постао један од најзначајнијих страних инвеститора у Србији. 
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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. 

 

Вучић: Преговарамо с 49 инвеститора о 28.000 нових радних места 

Извор: Блиц и агенције  

Премијер Србије Александар Вучић саопштио је данас да се у овом тренутку воде преговори са 

49 значајних инвеститора и да ће, ако се они успешно заврше, то значити нових 27.000 до 

28.000 радних места у Србији. 

- Верујемо да ћемо успети да направимо добре резултате, то значи нових 27.000 до 28.000 

запослених и трудимо се да она буду отварана у сиромашнијим и различитим деловима Србије 

- рекао је Вучић на конференцији за новинаре у Београду. 

Он је најавио да ће до краја године бити обновљено 500 школа, болница и Домова здравља, а у 

те радове биће уложено пет милијарди динара. 

Објекти ће бити обновљени у свакој општини у Србији и "сваки грађанин моћи ће да види 

резултате рада Владе Србије", рекао је Вучић. Како је навео, направљен је план и програм за 

обнову 96 објеката - школа, болница и Домова здравља у 72 општине у шта ће бити уложено 

око 1,4 милијарди динара. 

- Нешто су средства која смо добили из иностранства, а највећим делом су наша средства - 

рекао је Вућић најавивши да ће обићи све објекте који ће бити обновљени. 

Стање у буџету боље од планираног 

Он је навео да је стање у буџету Србије знатно боље него што је било планирано и да је дефицит 

за четири месеца ове године износио 13,4 милијарде динара, уместо предвидјених 72,2 

милијарде. 

- Буџет би био у суфициту од 45 милијарди динара да нема исплате по основу камата на 

државне позајмице - истакао је Вучић и навео да ће трошак буџета по основу исплате камата 

ове године бити 139 милијарди динара. 

Он је рекао да је ове године већ исплаћено 38,5 одсто камата за ову годину, односно 57,1 

милијарду динара и оценио да људи не морају да брину. 

- Драстично смо увећали пореске приходе, а имамо мање непореске приходе, у односу на 

прошлу годину - рекао је он. 
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Најавио је да ће тек у јуну бити наплаћене дивиденде од Телекома Србија, тако да ће и у другом 

и почетком трећег квартала бити бољи резултати од очекиваних. 

Раст пореских прихода 

Вучић је истакао да су приходи већи од планираних према лимиту у договору са ММФ-ом, за 

48,7 милијарди динара, односно 17,8 одсто, а укупни приходи републичког буџета су већи за 

22,5 милијарди динара односно 7,5 одсто у односу на исти период прошле године. 

- Раст укупних прихода у потпуности дугујемо расту пореских прихода - истакао је он и додао да 

сви порески облици бележе раст у односу на исти период прошле године. 

Расходи су, како је навео, нижи за 11 милијарди динара, односно за 3,2 одсто, без обзира што су 

повећане плате просветним и здравственим радницима, и за два одсто министарствима 

одбране и унутрашњих послова. 

Очекују нас тешки разговори с ММФ-ом 

Премијер је казао да ће раст бруто домаћег производа (БДП) Србије ове године бити између 2,3 

и 2,4 одсто, што је више од планираног, а наредне године се очекује раст од преко три одсто. 

- Очекују нас тешки разговори са Медјународним монетарним фондом, пре свега о 

рационализацији у јавном сектору, реформи образовања и здравства, финансирању локалних 

самоуправа, решавању проблематичних кредита - истакао је Вучић. 

Додао је да ће у наредном периоду међународне агенције повећати кредитни рејтинг Србије. 

Блумберг препоручује куповину српских обвезница 

Премијер је рекао и да су немачка Комерцијална банка и Рајфајзен банка препоручиле 

куповину српских обвезница, што, како је навео, значи да је Србија превазишла Пољску, 

Мадјарску и Хрватску у ономе што ради у контроли јавних финансија. 

- То би значило да ће неке од тих земаља изгубити милијарде у европским фондовима, и с 

друге стране, препорука за куповину српских обвезница значи поверење у српски финансијски 

систем - рекао је Вучић. 

Додао је и да ће после много година ускоро моћи да саопшти веома добру вест за Србију, а то је 

потврда да се повећава кредитни рејтинг Србије и та ће вест бити потврђена од свих важних 

светских кредитних агенција. 

- То ће бити велика вест за градјане Србије - поручио је Вучић. 
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Галенику сви желе да купе из стечаја 

Премијер Србије Александар Вучић данас је рекао да има инвеститора заинтересованих за 

куповину фармацеутске компаније Галеника, али да они желе да је купе из стечаја. 

- Заинтересовани инвеститори би да купе имовину Галенике по цени од 30 до 40 милиона евра, 

а дугови компаније су око 220 милиона евра. И то је боље него да Галеника и даље прави 

губитке - рекао је Вучић . 

Он је истакао да тренутно Галеника не прави губитке, али да има обавезе из ранијег периода 

када је фабрика узимала "катастрофалне кредите". Рок за достављање понуда за куповину 25 

одсто капитала Галенике истиче 27. маја. 

Вучић је рекао да се каје што није прихваћена понуда за куповину Телекома Србија и да то 

"себи не може да опрости". 

 

 

Нове прогнозе ЕБРД: Железара диже српски БДП на 3,8 одсто у 2017. 

Извор: Танјуг 

Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) указала је на могућност да у 2017. раст БДП-а Србије 

буде и до 3,8 одсто, уколико производња Железаре Смедерево порасте како је најављено. 

У извештају “ Регионални економски изгледи” , који је данас представљен на годишњој 

конференцији ЕБРД у Лондону ЕБРД је задржала прогнозу раста БДП-а Србије на 1,8 одсто за 

ову и 2,3 одсто за наредну годину, уз констатацију да је економија Србије на путу позитивног 

раста, чему су допринели већа тражња из ЕУ, инвестиције, опоравак извоза. 

Процене за наредну годину би могле бити промењене на боље, под утицајем повећања 

производње у недавно приватизованој Железари Смедерево, коју је кинески партер у оквиру 

амбициозних планова најавио, подсећа ЕБРД. 

Банка наводи да би већа производња српске челичане, могла да подигне раст БДП-а у наредној 

години са сада прогнозираних 2,3 одсто за још један до 1,5 процентних поена. 

И средњорочне перспективе раста су позитивне, али ће он зависити, сматрају у ЕБРД, од 

реформи. Реформе су, додају, неопходне за даље унапређење инвестиционе климе, решавање 

проблема лоших кредита и реструктурирање компанија како би се подстакао раст 

кредитирања, а потребно је и убрзање имплементације великих инфраструктурних пројеката. 

ЕБРД у извештају, представљеном на годишњој конференцији наводи да се Србија на пут раста 

вратила у 2015. упркос томе што је исте године започела програм фискалног прилагођавања. 
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БДП Србије је у 2015. растао за 0,7 одсто, али са ниске базе због поплава из 2014. подржан 

порастом приватних инвестиција и опоравак извоза, наводи ЕБРД. 

"“ Раст је подржала и ниска цена нафте, као и попуштање монетарне политике. Сада 

предвиђамо да ће раст БДП-а Србије у 2016. убрзати на 1,8 одсто, а у 2017. на 2,3 одсто. 

Приватне инвестиције ће наставити да буду главни мотор раста, подржане опоравком 

тражње” ", наводи ЕБРД. 

Прогнозиран раст српског БДП-а за 2016. на 1,8 одсто, у априлу је изнео Међународни 

монетарни фонд, а у марту Светска банка. 

Европска комисија је у мајском извештају била више оптимистична, и подигла је прогнозу 

раста БДП-а Србије за ову годину са 1,6 на два одсто. 

 
 

Бугарски Ирели купио земљиште у Пироту за фабрику играчака 

Извор: Бета  

Власник фирме Ирели (Ирелy) из Бугарске Иван Иванов и председник општине Пирот Владан 

Васић данас су потписали уговор о продаји земљишта у Слободној зони Пирот за изградњу 

фабрике за производњу модерних дрвених играчака. 

Власник те фирме за куповину око хектар земљишта у општински буџет уплатио је преко 17 

милиона динара. 

Иванов је рекао да ће после добијања грађевинских дозвола почети изградњу фабрике која би у 

почетку требало да запосли око двадесетак радника. 

- До краја идуће године инвестираћемо око милион евра и број радника ће се повећавати. Ово 

је веома важно не само за општину Пирот него и за нашу фирму која шири своје производне 

капацитете. Захвални смо руководству општине Пирот на помоћи око израде пројеката и 

припреме целокупне документације за откуп земљишта, изградњу фабрике и почетак 

производње - рекао је Иванов. 

Васић је у згради општине рекао да је пре двадесетак дана потписан меморандум о разумевању 

између општине Пирот и бугарске фирме, а да је данас конкретизован договор о почетку 

изградње производног погона Ирели у Пироту. 

- Власник фирме је после куповине земљишта, наручио машине и до краја лета би требало да 

почне производња. То је добро јер ће бити запошљавања нових радника и уједно ћемо 
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ревитализовати и дрвну индустрију јер ће власник фирме у овој години од Србија шума 

откупити 4.000 метара кубних дрвене градје - рекао је Васић. 

Васић је изразио наду да ће бугарска компанија у Пироту временом ширити капацитете. 

Играчке које се буду производиле биће само за извоз. 

 
 

Инспекција: Нико од радника „Јуре“ није се жалио на мобинг 

Аутор: М. Ивановић  

Ниједан од радника јужнокорејске компаније „Јура“ у Лесковцу се није жалио инспекторима 

Републичке инспекције рада на мобинг као и на то што су морали да раде у време првомајских 

празника! 

Начелница Инспекције рада у Лесковцу Светлана Марјановић рекла је за „Блиц“ да је ванредна 

инспекцијска контрола у лесковачкој фабрици са око 1.500 запослених почела 27. априла и да 

још траје, али да се чини да „тамо нема проблема“. 

- Разговарали смо с радницима и нико се није пожалио на мобинг или на било који други вид 

притисака, ни на услове рада. Представник Савета радника је чак рекао да у фабрици многи 

радници имају веће поштовање него код својих кућа - каже Марјановићева. 

Одлука о ванредној контроли донета је после писања медија о петнаестоминутном штрајку 

радника због одлуке руководства фабрике да 2. мај, који је државни празник у Србији буде 

радни у „Јури“. Радници се том приликом нису изборили за свој захтев да тај дан буде нерадан. 

- Ми смо вршили инспекцију и раговарали с радницима у фабрици баш 2. маја и нико се од 

њих није пожалио да му је тешко то што ради тог дана - каже Марјановићева. 

Она напомиње да се у „Јури“ редовно контролише област безбедности на раду и то да ли су сви 

радници пријављени, те да ни у том делу нису пронађене неправилности. Тренутно се, каже, 

мере испарења у фабрици и ускоро ће бити познати резултати. 

Неколико радника „Јуре“ с којима је „Блиц“ разговарао, а који су захтевали анониност због 

страха од отказа, имају другачији поглед на вишедневни рад инспектора. 

- Тачно је да су инспектори били у фабрици, али су разговарали с руководством и са само пет до 

шест радника, по систему случајног узорка и то само у пролазу, с питањемима попут: Имате ли 

проблема на послу и да ли на вас неко врши притисак. У ситуацији када те из прикрајка 

посматра менаџер или шеф смене и када су све очи упрте ка теби, немогуће је било шта рећи. А 
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притсике и понижавања трпимо управо од наших шефофа, које срећемо и на нашим улицама - 

причају наши саговорници. 

Такође је, кажу, невероватно да се нико није пожалио зато што ради 2. маја „када цела Србија 

одмара“. 
 

 

 

Менаџери хеџ фондова годишње зараде пола српског БДП-а 

Амерички ККР, који је у Србији намерио да преко дугова тајкуна постане власник предузећа, 

само је један од учесника у глобалној хеџ фонд индустрији. Она тренутно вреди 2.900 

милијарди долара и у последњих 15 година забележила је раст од 500 одсто 

Аутор: Аница Телесковић 

Пословна логика инвестиционих фондова, какав је и амерички ККР који се ових дана Србији 
препоручује да купи дугове пропалих тајкуна, врло је проста: „купи јефтино, продај скупо“. У 
међувремену, „утегни” фирму. А то значи смањи трошкове преко смањења запослених. И све то 
у року од три до пет година, колико траје инвестициони циклус. 

За Србију инвестициони фондови нису непознаница. Неки од њих на овдашњем тржишту већ 
су били послодавци. Реструктурирање компанија обавезно је пратило и значајно смањење 
броја запослених.  

Последњи пазар за индустрију инвестиционих фондова у Србији је „Дунав храна група”, у 
оквиру које послују „Бамби–Банат”, „Књаз Милош”, Суботичка млекара и „Имлек”. У овом 
случају један инвестициони фонд „Салфорд” је компанију продао другом – „Мид Европа 
партнерима”. Што, опет, може да значи, да је нови власник дошао да заради и препрода 
фирму. 

„Салфорд” је на ово тржиште ушао још почетком прошле деценије када је купио две млекаре 
„Имлек” и „Суботичку”, затим пунионицу воде „Књаз Милош” и произвођаче слаткиша 
„Бамби–Банат”. Иначе, „Мид Европа партнери” већ су били присутни на српском тржишту као 
власници кабловског оператера СББ. Продајом ове кабловске мреже пре две и по године нови 
власник постао је управо амерички ККР. 

Инвестициони фондови пословали су и у месној индустрији. Тако је „Карнекс” из Врбаса 2003. 
године купио фонд „Мидланд ресорс”, а већ 2006. године препродао га је другом фонду – 
„Ашмору”. Тек 2011. власник те фирме постала је „МК група” бизнисмена Миодрага Костића. 

 

http://www.politika.rs/scc/autor/687/Anica-Teleskovic
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Јавна предузећа повећала плате пре избора 

Републичка предузећа у марту повећала зараде за 11,9, а локална за 4,3 одсто. – Ако не буде 

владе, нема ни ММФ-а у јуну 

Аутор: Ј. Рабреновић  

У јуну неће бити четврте и пете ревизије аранжмана с ММФ-ом уколико не буде формирана 
нова влада, изјавио је јуче Стојан Стаменковић, координатор билтена „Месечне анализе и 
трендови” (МАТ) одговарајући на питања новинара како ће се недавно одржани избори 
одразити на економију до краја године. 

Иначе, и сам Стаменковић је рекао да је тешко очекивати да ће нова влада имати пун 
капацитет пре јесени, а због тога се може очекивати застој у кредитној активности банака, а 
самим тим и у инвестицијама. 

Према оцени Ивана Николића, сарадника МАТ-а, статистички подаци о економској активности 
у марту су повољни и показују да су избори прошли без последица по привредну активност. 
Међугодишњи раст бруто домаћег производа (БДП), свега што привреда створи за годину дана, 
је 3,5 одсто, а главни извор раста су извоз и инвестиције иако, за сада, још нема прецизнијих 
података о инвестицијама. 

Раст зарада у марту је био изразит и износио је 6,4 одсто чему су највише допринеле плате у 
јавним државним предузећима с растом од 11,9 одсто и јавна локална предузећа с растом од 4,3 
одсто. 

– У јануару и фебруару није било повећања па је питање шта је узрок тог раста зарада. Питање 
је да ли су то избори и да ли ће ти трошкови утицати на повећање буџетских трошкова у 
наредном периоду, оценио је Стаменковић. 

Он је предочио и да су смањене девизне резерве Народне банке (НБС), јер је она због јаких 
притисака да динар ослаби од почетка године снажно интервенисала на међубанкарском 
девизном тржишту продајом 680 милиона евра. 

Стаменковић је додао и да се, упркос усвојеној стратегији за решавање проблематичних 
кредита, нисмо много померили што је и делимичан разлог што нема веће кредитне 
активности, као ни очекиваног инвестиционог циклуса. Банкарски пласмани су, иначе, 
повећани само становништву, али не и привреди што није добро с гледишта инвестиција. 

Он је прокоментарисао и прошлогодишња очекивања да би железара у Смедереву могла да 
послује рентабилно назвавши то илузорним, јер је она целу годину радила са губитком. 
Производња гвожђа је, према статистичким подацима, у паду и може се очекивати 
међугодишњи пад у првом тромесечју за више од петине. 

Од крагујевачког „Фијата” не стижу добре вести, јер је производња у паду, па ће се у једном 
тренутку поставити и питање рентабилности. „Није познато зашто нема новог модела”, рекао је 
Стаменковић. 
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У марту су потврђени трендови из прва два месеца, а то су да расте потрошња у промету на 
мало, да је инфлација ниска и да је буџетски дефицит нижи од планираног. 

На питање шта ће бити економски приоритети нове владе Иван Николић је рекао да су 
најављена нека отпуштања, али не у великом обиму што је, по њему, спроводиво. Одређене 
проблеме на краћи рок очекује и у јавним предузећима, али сумња да ће држава успети 
значајније да смањи субвенције железници, јер такву помоћ дају и друге државе. 

Миладин Ковачевић, сарадник МАТ-а, рекао је да очекује да се настави фискална 
консолидација, као и да се заврши приватизација преосталих стратешких предузећа. Такође, 
очекује и консолидацију јавних предузећа попут ЕПС-а, железнице, као и реформе здравства, 
образовања, локалне самоуправе, пензијског система, управљања јавном имовином, као 
реформу социјалних функција државе. 

 

 


