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Хестил од пролећа ремонтује железару 
Аутор: Оливера Милошевић 

 

Смедерево – Кинески „Хестил” на пролеће планира веће ремонте у смедеревској железари, 
што ће уједно бити и почетак обећаних инвестиција у ову фабрику, незванично сазнаје 
„Политика“. Ремонтне активности трајаће око шест недеља, након чега Кинези планирају 
увећање производње. 
 Од понедељка трају мање поправке у погону „Топла ваљаоница” које би требало да буду 
окончане до почетка идуће недеље. То није зауставило рад примарне производње и припрему 
трака за ваљање. 
„Хестил” за почетак у железари планира да обнови израубовану и дотрајалу опрему и да након 
ремонта повећа ниво производње чак и до два милиона тона. За сада се незванично процењује 
да је у плану да се месечно произведе 170.000 тона готових производа. То је, подсетимо, био и 
максимални домет „Ју-Ес стила Србија”. Међутим, како сазнајемо, кинески власници се неће 
зауставити на томе. Њихов план је да достигну максималну производњу од 2,1 милион тона. 
Те планове прате и промене пословне политике. „Хестил” до нове године планира да запосли 
више од 200 производних радника. Како је „Политика“ раније писала, у фабрици се верује да 
ће у догледно време бити смањен број запослених у администрацији, односно да ће једном 
броју њих бити понуђен посао у погонима. 
Од доласка „Хестила” бележи се постепено увећање производње. План за новембар и децембар 
износи по 120.000 тона, сазнаје „Политика“. 
„Хестил” је приликом преузимања смедеревске железаре најавио улагања вредна 300 милиона 
евра. 
Кинески власник поштује обавезе према запосленима. Плате су редовне. У августу су због добре 
производње стигла и прва повећања радницима у производњи за 10, а администрацији за пет 
одсто. Недавно је са синдикатима потписан нови колективни уговор након чега је Независни 
синдикат металаца поручио да су 
запослени највећи добитници које чекају озбиљни послови, најављена инвестициона улагања, 
која гарантују пуну упосленост, сигурност посла и квалитетне, одрживе зараде. Званичних 
података из „Хестила” нема јер се кинески менаџмент не оглашава у медијима. 
 
 

Ко ће спасити РТБ Бор 
Аутор: Јелена Попадић 

 

На предстојећем самиту у Риги Александар Вучић ће преговарати са кинеским премијером о 

предузећу од којег зависи источна Србија 

Иако је премијер Александар Вучић најавио да ће на самиту у Риги, фигуративно речено, 
клечати пред кинеским премијером Ли Кећијангом, судбина „РТБ Бор” више је него неизвесна. 
На овај пут Вучић ће кренути за два дана, али још се не зна да ли ће нам донети позитивне 
вести о предузећу које запошљава више од 4.200 људи, од којег зависи источна Србија и које 
значајно утиче на нашу фискалну стабилност. 
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Премијер је недавно нагласио да Кинези контролишу 40 одсто тржишта бакра и да „Бор” нема 
ко други да купи, ни Американци, ни Канађани. Истовремено, финансијски проблеми „РТБ 
Бор”, много су већи него што је мислио, али постоје пропусти у руковођењу компанијом. 
То није први пут да премијер критикује руководство „РТБ Бор” на чијем је челу Благоје 
Спасковски, већ осам година. У неколико наврата најављивана је његова смена. Чак је и 
анализа америчке консултантске куће „Мекинси” указала да се „РТБ Бором” лоше руководи. 
Осим тога, УППР предвиђа избор професионалног менаџмента. 
Упркос лошим резултатима пословања и бројним аферама Спасковски је и даље на челу РТБ-а. 
Истовремено, он је члан Српске напредне странке до које је стигао од Савеза комуниста преко 
СПС-а и Уједињених региона. Партије је мењао, али је остао веран директорској фотељи. Од 
1990. до 2000. године био је генерални директор борског рудника бакра, а осам година касније 
долази на чело „РТБ Бор групе”. Како незванично сазнајемо у овом предузећу, Спасковски нема 
намеру да се повуче са функције. 
Пропали кредит Светске банке 

Прошле године Светска банка је повукла део кредита за развој „Бора” у износу од 33 милиона 

долара, који није реализован од 2007. и због чега је Србија платила пенале од 361.000 евра. 

Највећи део овог кредита био је намењен градњи новог колектора који спроводи Кривељску 

реку испод јаловишта Велики Кривељ, што представља праву еколошку бомбу. 

Држава је ове године отписала дуговања РТБ-а од чак 900 милиона евра, али преостали дуг од 
око 300 милиона евра превелик је терет за њихова плећа. Пословни приходи ове фирме 2015. 
износили су 24,3 милијарде динара, а РТБ је недавно саопштио да први пут након 16 година 
производе пуним капацитетом и да је произведено 46.786 тона бакра. Ипак, ниска цена бакра и 
огромна дуговања не иду им у прилог. 
Фискални савет је упозорио да би РТБ могао постати озбиљан фискални проблем јер му ове 
године на наплату доспевају прве веће рате дуга за које је гарантовала држава. Само једна рата 
износи око 23 милиона евра. Иначе, преостала дуговања „Бора” од 300 милиона евра 
представљају углавном зајам за градњу нове топионице која је пуштена у рад крајем 2014. и 
коштала је двоструко више него што је најављено четири године раније (175 милиона евра). 
И поред оваквих пословних резултата, РТБ је 2011. године обновио хотел „Језеро” на Борском 
језеру што је коштало око 2,7 милиона евра. Исте године, уз дозволу Министарства економије, 
потрошили су око три милиона динара за сређивање аеродромске писте на којој је дозвољено 
слетање малих путничких авиона. 
Истовремено, цена бакра је падала. Са око 10.000 долара за тону, колико је коштао 2011, 
вредност бакра пала је на 4.716 долара. Ипак, бакар остаје једна од стратешких сировина за коју 
не постоји замена. 
„Мекинсијева” студија указала је да „Бор” може да преживи уколико се промени начин 
управљања и пронађе стратешки партнер спреман да у нове руднике уложи неколико стотина 
милиона евра – уз смањење броја запослених за 1.200. 
Очигледно је да заинтересованих купаца има јер су, пре три године приликом посете 
председника Томислава Николића Кини, представници неколико кинеских компанија, са 
„Чајна пауером” на челу, били заинтересовани за улагање у нове руднике. 
За ово стратешко партнерство са РТБ-ом били су заинтересовани кинески „Литен” или руско-
немачки конзорцијум „АКС металхандел”. 
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За повећање плата и пензија 33 милијарде динара 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
У договору с Међународним монетарним фондом, плате у јавном сектору биће повећане између 
пет и седам одсто, док ће пензионерима почетком наредног месеца бити исплаћено 5.000 или 
6.000 динара, а од почетка наредне године пензије ће бити повећане између 1,5 и 1,7 одсто. У 
Министарству финансија још увек прерачунавају колико ће у буyету за ово договорено и 
одобрено повећање требати новца, али грубе процене показују да ће само за исплату повишица 
плата у јавном сектору, једнократну помоћ пензионерима и трајно повећање пензија у наредној 
години требати око 33 милијарде динара. Само за једнократну помоћ пензионерима биће 
потрошено око осам милијарди динара из буyета, а колико ће новца требати за повећање 
пензија од 1,5 или 1,7 одсто, тек ће се израчунати. 
Тако ће плате у образовању у просеку бити веће 3.023 динара, у здравству 2.079, социјалној 
заштити 1.724, полицији 2.250 и Војсци 2.100, док ће пензије бити нешто више од 350 динара 
веће. Мада наизглед није реч о великим повећањима просечних плата и пензија, не треба 
сметнути с ума да реално није могло више и да је и то договорено с ММФ-ом последица добрих 
економских показатеља у овој години. 
С друге стране, ниједног тренутка не сме се заборавити да је Фискалном стратегијом за ову 
годину и наредне две предвиђено „замрзавање” плата и пензија и да прогнозе о њиховом расту 
ове године и 2017. нису ни записане у том акту. Ни Фискални савет Србије није био за то да се 
током ове и наредне године повећавају плате и пензије јер стоји на становишту да је за то још 
увек рано и да треба сачекати 2018. годину. Шеф мисије ММФ-а која је посетила Србију Џејмс 
Роуф објашњава да је повећање плата и пензија начин да грађани осете резултат успешних 
реформи. Не спорећи да је ММФ дозволом за повећање плата и пензија пре завршетка 
аранжмана са Србијом направио заправо преседан, Роуф подсећа на то да је слична ситуација 
била и прошле године, када је повећање било циљано. 
– То одражава фискалну консолидацију – сматра Роуф. – Приходи су бољи од очекиваних, и то 
је омогућило циљано повећање плата и пензија. Део тог успеха припада и грађанима и зато је 
важно да људи могу да виде да су реформе успешне, да се бележи привредни раст, да се 
решавају фискални проблеми у Србији и да се бележи и одржи напредак. 
Економски резултати знатно бољи од планираних створили су простор да се плате у неким 
деловима јавног сектора повећају, али економисти су сложни у оцени да би Србија у овој 
години остварила много више да је успела да се реши јавних предузећа која и даље производе 
огромне губитке који се покривају из државне касе. Израчунали су да су јавна предузећа – 
губиташи заправо у прошлој и овој години „појела” све оно што је држава уштедела на 
смањењу плата и пензија од новембра 2014. године. У таквој ситуацији повећање плата и 
пензија договорено с ММФ-ом јесте било једино што су креатори економске политике у Србији 
могли утврдити. Додатни разлог за борбу за и толико веће плате и пензије је и веровање да ће 
више новца у yепу довести до пораста потрошње, а када она порасте, може се очекивати нови 
раст и развој. 
ММФ ће Влади Србији за одобрено повећање плата и пензија у овој години испоставити рачун 
већ на почетку наредне године, када очекује јасну стратегију за решавање питања јавних 
предузећа и реформу јавног сектора. Роуф истиче да је рок за решавање проблема јавних 
предузећа – губиташа одмах јер без тога ће она и даље „јести” не само повећање пензија за 1,7 
милион пензионера већ и плате многих запослених у јавном сектору. 
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Повећање може бити преурањено 
Фискални савет Србије оценио је да се најављено повећање плата и пензија у наредној години, 
уз нерешене структурне проблеме јавних финансија Србије, може веома лако показати као 
преурањено. Наглашава се да се буyетски део финансијске консолидације спроводи добро, али 
да реформски део, који је пресудан за трајно оздрављење јавних финансија Србије, обзиљно 
касни. 
 

 

 
 
Гладовање покосило штрајкаче 
Пише: Фонет 
 
Протекле ноћи, због озбиљно погоршаног здравственог стања, још двојица штрајкача глађу 
крагујевачког предузећа “Застава ИНПРО”, који од 11. октобра одбијају храну, хоспитализована 
су у Клиничком центру Крагујевац, у коме се од раније на лечењу већ налази шесторо њихових 
колега. 
Они су сада под сталним надзором лекара и надамо се да ће се њихово стање стабилизовати, 
након чега ће свакако морати да прекину штрајк глађу, рекао је ФоНету председник 
Штрајкачког одбора Стеван Пушоња. 
Према његовим речима, преосталих 20 штрајкача, без обзира на потпуну исцрпљеност и 
озбиљне здравствене тегобе, настављају протест гладовањем, очекујући да ће Министарство за 
рад, запошљавање и социјалну политику у најкраћем року наћи решење за њихову ситуацију. 
Поражавајућа је чињеница да је за протекла 24 дана, колико штрајкујемо, држава практично 
остала глува за наше захтеве, који нису мегломански већ представљају борбу за голу 
егзистенцију, казао је Пушоња. 
Он је најавио да ће током поподнева бити одржан нови састанак са пословодством Групе 
“Застава возила” и апеловао на све надлежне органе и институције да учине све што је у 
њиховој моћи како би се прекинула агонија инвалида рада који се налазе на ивици 
здравственог колапса.  
 

Поново креће производња Фијата 500Л 
Пише: З. Р. 
 
Након једнонедељног прекида, производња све три верзије модела „Фијат 500Л“ у компанији 
Фијат Крајслер аутомобили Србија, биће поново покренута.  
Већина запослених и јуче је била у фабрици, али више због припреме производње, док ће 
производне линије и монтажне траке у пуном капацитету стартовати од данас. 
Ово је био други прекид производње у ФЦА Сбија након летошњег укидања једне од три 
дотадашње производне смене. Како је у ФЦА Србија до сада реализован већи део овогодишњег 
ревидираног плана производње од око 70.000 аутомобила, то је сасвим извесно да ће до краја 
године бити и нових прекида производње, што изнова отвара питање приоизводње још једног 
или више нових модела у фабрици која је пројектована да из њених погона, уз додатна улагања 
излази 300.000, а не 70-так хиљада аутомобила колико ће у 2016. сићи са њених трака. 
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ИСТРАЖИВАЊЕ"БЛИЦА" Ево у ком граду Србије 1.000 динара 
НАЈВИШЕ вреди!  
Извор:Дописници/ ЈТ 

 

Једна црвена (1.000 динара) у Србији највише вреди у Лесковцу, резултати су истраживања 
"Блица" у којем смо анализирали цене широм Србије. 
За 1.000 динара у Лесковцу можете да ставите пломбу (једини град где то кошта мање од 1.000 
динара) и још да за остатак пара попијете два еспреса у центру града или купите пет килограма 
јабука или чак 10 кила кромпира. 
Ако све паре трошите на пијаци, опет вам се највише исплати да то учините у Лесковцу - 
можете да купите 50 кила кромпира и 25 кила јабука ајдаред. 
Међу четири највећа српска града, најповољнији је Ниш, где можете да платите и 10 
пљескавица или попијете 10 еспресо кафа. За те паре можете да купите и 7,5 литара детерџента 
за суђе (пет флаша од по 1,5 л), купите 2,5 килограма пилећег белог, платите шест великих пива 
(остане вам и за еспресо) или се возите таксијем 15 километара. 
Ту је и Крагујевац, где у јефтиније производе од остатка Србије спадају хлеб (векна белог од 600 
грама може да се нађе за само 20 динара – па за ову суму можете да купите чак 50 векни), 
платите драгој особи 11 еспресо кафа или још лепше, купите 11 чоколада (остане вам још 10 
динара за пола хлеба), или се возите лепих 25 километара таксијем, по коме је ово један од 
најјефтинијих градова у Србији. Оно што ће вас ојадити је пилетина – 569 динара је килограм, 
пломба (2.500 комад), али и пелене (паковање од 68 је 2.200 динара). 
За 1.000 динара можете да купите 25 векни белог хлеба од 600 грама у Мајданпеку, Ивањици, 
Митровици и Вршцу, чак 50 у Крагујевцу, а у Суботици само 18. 
Није све најскупље у Београду 
Упркос мишљењу многих, нису све цене у Београду највише у Србији. Јесу, када је реч о пиву, 
јабукама, пилећем месу и такси превозу (мада велико пиво од 150 динара пију и у Нишу, 
Ужицу, Пироту, Лозници, Ивањици, Кикинди и Вршцу), али нису када је реч о пеленама (међу 
јефтинијим), детерџенту и кафи (нису најскупљи), и еспресу (скупљи је у Новом Саду). Велики 
избор радњи доноси и већу борбу ценама, и повољнију ситуацију за потрошаче. Тако долази до 
нереалне ситуације да у местима која су много мања и с мањом просечном платом од Београду, 
много тога једнако кошта, или скупље (Мајданпек има готово најскупље зубаре, и детерџент је 
међу најскупљима). 
Такси најјефтнији у Војводини 
Војводина је далеко најповољнија када је реч о ценама такси превоза, па се тако за 1.000 
динара можете возити готово 25 километара у Сремској Митровици и Зрењанину, а чак 27 у 
Сомбору. То је прилично дуга вожња у односу на београдских 13 километара, или нишких и 
мајданпечких 15. 
Цене у маркетима и до два пута веће 
Очекивали смо да ће цене у маркетима истих производа бити сличне, то ни изблиза није 
случај, пошто је литар и по истог детерџента истог произвођача у Јагодини кошта 150, а у 
Мајданпеку чак 350 динара! У пљескавичарницама је распон цена такође два пута – од 100 до 
200 динара. 
Најдемократскија намирница је... 
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"Најдемократскији", када је о цени реч, јесте кратки еспресо. Ако желите да њиме частите 
друштво, исплати се да будете у Сремској Митровици, где је можете да за 1.000 динара частите 
14 пријатеља и да вам још остане за бакшииш (обичан еспресо 70 динара), као и у Сомбору и 
Вршцу, где можете да обрадујете 12 пријатеља малим еспресом, (80 динара), а и конобара 
малом напојницом. Цене еспреса варирају од 70 до 110 динара, а пива најчешће од 110 до 150 
динара, с изузетком Суботице, где за 1.000 динара можете да попијете чак шест литара пива (12 
точених од по 0,5 литара). Чисто да знате где да се запутите ако сте велики пивопија, али 
нађите неког да вас вози. 
Папрени беби производи 
Цене основних беби намирница су традиционално високе, јер родитељи немају избора сем да 
своје дете пресвуку и нахране, па су и марже очигледно у појединим градовима астрономске. 
Како другачије протумачити да једна иста кашица од 180 грама у Лозници кошта 195, а у 
Мајданпеку и Смедереву чак 250 динара. Велике су разлике и када је реч о пеленама – 
паковање истог произвођача од 68 комада је у Суботици 1.489, Сремској Митровици 1.499, 
Новом Саду и Пироту 1.699, а чак 2.200 у Крагујевцу и Кикинди. Сазнали смо да велики број 
продаваца у Ивањици те пелене продаје на комад (иако их купује у паковањима у хипермаркету 
у Чачку), па с ценом од по 42 динара по комаду, паковање кошта више од 2.500 динара, што је 
далеко најскупље у Србији. 
 
 

Фискални савет: Повећање плата и пензија може се показати као 
преурањено, реформе стале  
Извор:Бета  

 

Фискални савет Србије оценио је данас да се најављено повећање плата и пензија у 2017. 
години, уз све нерешене структурне проблеме јавних финансија Србије, може веома лако 
показати као преурањено. 
У извештају о текућим фискалним кретањима, Фисклани савет наводи да се буџетски део 
фискалне консолидације за сада се спроводи добро, али да реформски део који је пресудан за 
трајно оздрављење јавних финансија Србије озбиљно касни. 
Фискални савет додаје да би успешно спровођење реформи требало да побољша структуру 
јавних расхода, умањи фискалне ризике у будућности и пружи подршку за висок и одржив 
привредни раст у средњем року – другим речима, да омогући трајно оздрављење јавних 
финансија Србије. 
"Досадашњи резултати показују да је остварење ужих фискалних циљева било добро, а у 
многим аспектима и брже него што је планирано. Међутим, веома скроман напредак у 
спровођењу реформског дела фискалне консолидације далеко је од задовољавајућег", оценио је 
Фискални савет. 
Стање јавних финансија ни близу доброг  
Фискални савет додаје да је веома опасно то што се у делу шире, па и стручне јавности, 
формира мишљење да је фискална консолидација практично завршена, односно да су 
проблеми домаћих јавних финансија решени тиме што је дефицит опште државе доста умањен. 
"Не умањујући значај постигнутих буџетских побољшања, Фискални савет истиче да би 
остварени фискални резултат у 2016. требало посматрати из угла општег стања домаћих јавних 
финансија, које још увек није ни близу доброг", пише у извештају. 
Правилно тумачење досадашњих резултата фискалне консолидације, како додају, утолико је 
важније кад се стави у контекст најављеног повећања плата и пензија у 2017. години, пошто се 
овај раст расхода, уз све нерешене структурне проблеме јавних финансија Србије, може веома 
лако показати као преурањен. 
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Наводе да ће фискални дефицит у 2016. износити око два одсто БДП-а, што је веома добар 
резултат, јер ће бити упола мањи него што је било планирано за ову годину. 
Фискални дефицит око два одсто БДП  
"На основу досадашњих кретања прихода и расхода опште државе, узимајући у обзир и 
најављено повећање расхода државе крајем године за око 200 милиона евра (преузимање дуга 
Петрохемије и исплата једнократне помоћи пензионерима), процењујемо да ће фискални 
дефицит у 2016. износити око два одсто БДП-а (приближно700 милиона евра)", наводи 
Фисклани савет. 
Додају да постоји неколико разлога због којих је и овај дефицит висок, а прекомерно фискално 
попуштање проблематично и опасно. 
"Прво, Србија је с јавним дугом од 74-75 одсто БДП-а и даље веома задужена земља и довољан 
је само један нови спољни шок да се поново нађе на корак од избијања кризе јавног дуга", 
наводи Фискални савет. 
Да би се јавни дуг, како додају, спустио на безбеднији ниво (највише 60 одсто БДП-а) нужно је 
да се дефицит у средњем року додатним уштедама смањи на око 0,5 одсто БДП-а, а затим још 
неколико година задржи на тако ниском нивоу. 
Оцењују и да добар фискални резултат у 2016. није постигнут смањењем јавних расхода до 
нивоа који одговара снази домаће привреде, већ је остварен изненађујуће великом наплатом 
јавних прихода – чија одрживост није потпуно извесна. 
Одлагање реформи јавног сектора  
Сматрају и да одлагањем реформи јавног сектора (пре свега јавних и државних предузећа) и 
даље прете исти фискални ризици који би у наредним годинама могли практично да пониште 
досадашње добре резултате фискалне консолидације. 
Оцењују и да је спровођење реформи готово потпуно стало у 2016. години, при чему је 
вероватно једина "светла тачка" било повећање јавних инвестиција. 
Како наводе, одрживост постигнутих фискалних резултата, а затим и даље смањење фискалног 
дефицита пресудно ће зависити од истрајности у спровођењу реформи јавног сектора: реформе 
јавних и државних предузећа (ЕПС, Србијагас, РТБ Бор, Азотара и др.) модернизације и јачања 
капацитета Пореске управе, довођења у ред неодрживих финансија појединих локалних 
самоуправа ; и локалних јавних предузећа, реформе јавне управе ;и повећања јавних 
инвестиција са садашњих око три одсто на преко четири одсто БДП-а. 
Оцењују да је снажно умањење фискалног дефицита у 2016. искључиво резултат веће наплате 
јавних прихода, који ће премашити план за око 110 милијарди динара (900 милиона евра). 
Раст пореских прихода, без уштеда  
"Од почетка 2016. наплата јавних прихода превазилази очекивања, због чега ће порески 
приходи највероватније премашити план за око 70 милијарди динара, а непорески приходи за 
више од 40 милијарди динара. Наше анализе показују да иза овог раста непореских прихода у 
2016. углавном стоје једнократне уплате у буџет, па је мало вероватно да ће се у сличним 
износима понављати у следећим годинама", наводи се у извештају. 
Фискални савет оцењује и да се планиране уштеде у 2016. неће се остварити, а како се појављују 
и неки непланирани трошкови јавни расходи биће већи од буџетираних за око 35 милијарди 
динара. 
Додају да не само да рационализација броја запослених неће дати планиране уштеде, већ да је 
спорно ; и то што се није спроводила на добар и првобитно замишљен начин. 
"Према буџетском плану за 2016. годину, број запослених у општој држави требало је да се 
смањи за готово 30.000, али наше анализе показују да је то смањење било знатно мање (око 
10.000)", наводи Фискални савет. 
Оцењују и да се реформа јавних предузећа углавном избегава, а да су видљиви помаци 
направљени једино у Железницама Србије. 
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Фискални савет додаје да већ неколико година упозорава да лоше пословање јавних предузећа 
представља највећи фискални ризик и да трошкови које намећу буџету могу да пониште 
започету фискалну консолидацију. 
 
 

Шарчевић: Упис у средње школе зависиће од потреба за запослењем  
Извор:Танјуг 

  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ових дана почиње да прави план уписа 
ученика у средње школе у наредној школској години и притом ће имати у виду број 
незапослених у појединим локалним срединама, изјавио је данас ресорни министар Младен 
Шарчевић. 
- Покушаћемо да утичемо на уписну политику, тиме што ћемо гледати шта је потребније и шта 
се више тражи - казао је он новинарима након састанка са директорима средњих 
пољопривредних школа у Србији са којима је, у присуству министра пољопривреде Бранислава 
Недимовића разговарао о могућности унапређења рада тих школа кроз дулано образовање. 
Шарчевић је нагласио да је пољопривредним школама дат већи степен значаја у даљој 
политици реформисања школства, јер је велика неуједначеност међу њима. Према његовим 
речима, у Србији постоје изузетно квалитетне и добро опремљене средње пољопривредне 
школе, које немају шта да реформишу, јер имају одличан сточарски и део за испитивање 
квалитета намирница, као и сву потребну механизацију, односно једном речју су "мала огледна 
добра". 
- Постоје и добре специјализоване пољопривредне школе које се баве прерадом хране, али има 
и других ситуација где школе немају довољно земљишног фонда и немају довољну подршка 
локалне заједнице - казао је министер просвете. 
Шарчевић је нагласио да је циљ данашњег састанка са директорима пољопривредних школа на 
коме је присуствовао и министар Недимовић, да се направи једна добра прича и да се све 
пољопривредне школе уједначе и да функционишу квалитетно. Он је најавио да су у плану и 
нови закони и да су данас позвани директори свих пољопривредних школа да учествују у 
њиховим припремама и дају доприносе око израде нових правилника. Србија, како је нагласио 
Шарчевић, има велике ресурсе у пољопривреди, али су они недовољно искоришћени. 
Министар Недимовић оценио је да је састанак са директорима школа имао за циљ да 
промовише тимски рад у оквиру Владе Србије где су заједнички приоритети усаглашавање 
образовања у будућности са потребама тржишта. 
- Нама у пољопривреди треба довољно стручњака на делу техничара, као и погонских 
инжењера у оквиру прерађивачког сектора који желимо да развијамо. Ми овим ударамо добру 
базу за оно што следи у наредним годинама у прерађивачкој индустрији - нагласио је он. 
Недимовић је додао и да је овај састанак битан јер је исказана спремност министарства 
пољопривреде да својим средствима, капацитетима и ресурсима допринесе повећању 
техничких капацитета пољопривредних стручних школа. 
- “ Уколико имате добру технику и знате да је користите, ви постајете конкурентни и стварате 
већу додату вредност”  - казао је он додајући да Србији у овим тренутку требају техничари за 
ратарство, воћарство, повртарству, као и они људи који знају како се води процес у 
прерађивачкој индустрији. 
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Банкротирао сомборски Борели, око 500 радника без посла 
Извор:Н1 
 
Стартас патике и боросане, као један од симбола Југославије фабрике Борово, од данас су за 
купце у Србији прошлост, јер је фирма Борели из Сомбора, настала након распада бивше 
државе, банкротирала, потврдио је за Н1 стечајни управник Павел Северињи.  
Стечајни поступак у Борелију покренут је због неизмирених дуговања, која су у јулу ове године 
била виша од 1,8 милијарди динара и блокаде рачуна од 750 милиона динара. Због нерешених 
имовинско правних односа са Хрватском, Борели није могао да буде приватизован, а око 500 
радника остало је без посла. 
Председник Самосталног синдиката Борелија Стипан Егзета, који је у тој фирми запослен 34 
године, за Н1 каже да је до пропасти предузећа довело то што није решен имовинско правни 
однос са некада матичном фирмом Борово из Хрватске.   
У Борову за Н1 нису хтели да коментаришу банкрот Борелија. 
 
 

Циглана под кључем, радници указују на саветника Николића 
Извор: Н1  
 
Испред циглане "Ресава Свилајнац" већ трећи дан протестује 70 радника. Предузеће "Статус 
Интеграл", некадашњи закупац циглане, плате им није исплатило од маја, а од августа циглану 
држи под кључем. Радници, као и нови власник "Ресаве Свилајнац", сумњају да иза узурпације 
погона стоји Предраг Микић, саветник председника Томислава Николића. 
Радници плату нису добили од маја, а од августа немају ни како да је зараде. Кажу да су сада 
само таоци и жртве самовоље челника фирме "Статус интеграл", некадашњег закупца циглане. 
"Ми смо се обраћали инспекцији рада, они су то проследили то за Краљево. Нема никаквих 
одговора, нема никаквих помака", каже радник Миленко Николић. 
Циглана је до 29. јуна била у власништву фирме "Јарчујак промет", када ју је на јавној 
лицитиацији од државе откупио конзорцијум "Иван Станчић и други". Кључеве је у року од 
осам дана требало да им преда стечајни управник те фирме. Међутим, то се ни пет месеци 
касније, није десило. 
Стечајни управник фирме "Јарчујак промет" у чијем је власништву између осталог и ова 
фабрика, није хтео да говори за Н1, али нам је у неформалном телефонском разговору рекао да 
је против власника фирме "Статус Интеграл", Предрага Радоњанина, поднео тужбу још у 
августу. Контакт Предрага Радоњанина, међутим, није хтео да нам да. 
На челу "Статус Интеграла", фирме која је до продаје била закупац циглане, од 5. јула је 
држављанин Македоније Предраг Радоњанин. До 5. јула власник је био 23-годишњи Стефан 
Микић, син Предрага Микића, економског саветника председника државе. Радници циглане 
сумњају да је Радоњанин на функцију фиктивно постављен, а да све конце у рукама и даље 
држе Микић. 
"Ми сумњамо јер се све време појављује Стефан Микић, од позива које добијамо од њега, јер 
кад смо се обратили Радоњанину, јавио се Стефан Микић како је Радоњанин добио маил, и 
како је рекао њему да нас он контактира и поприча са нама. Онда је у једном од разговора 
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рекао како га фирма једноставно не занима", испричао је Игор Недељковић, некадашњи 
директор продаје. 
Фирма, међутим, итекако занима нове власнике. У конзорцијуму "Иван Станчић и други" кажу 
да за разлику од радника, који сумњају, они знају да иза свега стоји Предраг Микић. Како кажу, 
знају и који су његови мотиви. 
Они су то јавно причали, да ми никада нећемо ући у посед ове фабрике. Мотиви су да се тај 
уговор раскине, јер њихови планови су били да се обезвреди фабрика потпуно, да се чекају две-
три лицитације, док не дође на 20 одсто вредности и онда ће је купити Предраг Микић, каже 
Зоран Милашиновић из конзорцијума "Иван Станчић и други". 
Од краљевачког Привредног суда, каже Милашиновић, а потврђују и радници, нема вајде, јер 
су због политичког утицаја Предрага Микића, судијама и руке и очи везане. 
Од економског саветника председника државе смо затражили објашњење, али одговоре на 
питања која смо му упутили и даље чекамо. За то време, испред до недавно једне од најбољих 
циглана у држави, на своје плате и право на рад чекају радници. 
 
 

Фискални савет: Можда је рано за повећање плата и пензија 
Извор: Бета  

 

Фискални савет Србије оценио је данас да се најављено повећање плата и пензија у 2017. 
години, уз све нерешене структурне проблеме јавних финансија Србије, може веома лако 
показати као преурањено. 
У извештају о текућим фискалним кретањима, Фисклани савет наводи да се буџетски део 
фискалне консолидације за сада се спроводи добро, али да реформски део који је пресудан за 
трајно оздрављење јавних финансија Србије озбиљно касни.  
Фискални савет додаје да би успешно спровођење реформи требало да побољша структуру 
јавних расхода, умањи фискалне ризике у будућности и пружи подршку за висок и одржив 
привредни раст у средњем року – другим речима, да омогући трајно оздрављење јавних 
финансија Србије.  
"Досадашњи резултати показују да је остварење ужих фискалних циљева било добро, а у 
многим аспектима и брже него што је планирано. Међутим, веома скроман напредак у 
спровођењу реформског дела фискалне консолидације далеко је од задовољавајућег", оценио је 
Фисклани савет. 
Фискални савет додаје да је веома опасно то што се у делу шире, па и стручне јавности, 
формира мишљење да је фискална консолидација практично завршена, односно да су 
проблеми домаћих јавних финансија решени тиме што је дефицит опште државе доста умањен. 
"Не умањујући значај постигнутих буџетских побољшања, Фискални савет истиче да би 
остварени фискални резултат у 2016. требало посматрати из угла општег стања домаћих јавних 
финансија, које још увек није ни близу доброг", пише у извештају.  
Правилно тумачење досадашњих резултата фискалне консолидације, како додају, утолико је 
важније кад се стави у контекст најављеног повећања плата и пензија у 2017. години, пошто се 
овај раст расхода, уз све нерешене структурне проблеме јавних финансија Србије, може веома 
лако показати као преурањен.  
 
 

 
 
 



12 

 

Извештај ЕБРД: Раст у Србији 2017, могућ ризик Железара 
Извор:Н1 

 

Европска банка за обнову и развој објавила је извештај у коме наводи да, након снажног раста 
од 2,9 процената у првој половини 2016, очекује се да ће српска економија доживети раст од 2,5 
процената за 2016, и 2,7 процената током 2017.  
Европска банка за обнову и развој повећала је процену овогодишњег раста бруто домаћег 
производа (БДП) Србије за 0,7 процентних поена, на 2,5 одсто. 
У анализи ЕБРД се указује и да је одлука грађана Велике Британије да изађу из Европске уније 
краткорочно гледано имала позитиван утицај на кретање капитала ка земљама у развоју, док се 
истовремено поставило питање привредног раста у еврозони. 
"Приватне инвестиције ће наставити да буду главни покретач раста, подржане повећањем 
потрошње, на које ће утицај имати и мањи допринос извоза. Главни ризик у пројектованом 
расту долази од потенцијалне повећане производње у недавно приватизованој Железари, где је 
нови власник из Кине најавио амбициозне инвестиције и производњу, док је развој цена нафте 
у будућности и потенцијална слаба потражња (поготову у аутомобилском сектору) могу да 
доведу до успореног раста следеће године", наводи се у саопштењу ЕБРД. 
Средњорочна прогноза је позитивна, али ће зависити од реформи предвиђених програмом 
ММФ-а, од даљег побољшања инвестиционе климе, решавању проблематичних кредита и 
реструктурирању предузећа како би се побољшао кредитни раст, и убрзавање имплеметнације 
великих инфраструктурних пројеката, додаје се у саопштењу. 
Како се даље наводи у извештају о економским изгледима за земље региона,  за 2016. 
прогнозира се раст у читавом региону, који си "потпомогли" побољшане пројекције за Србију и 
раст у Румунији. 
Од земаља из окружења, ЕБРД Црној Гори у 2016. прогнозира раст од четири процента, 
Албанији 3,3 одсто, БиХ 2,7 одсто а Македонији 2,1 одсто. Ове године ће највећи раст у региону 
југоисточне Европе имати Румунија, од 4,8 одсто, а најмањи Грчка, која ће забележити 
стагнацију. 
"Људи у транзиционим земљама мисли да је велика неједнакост" 

У одвојеном извештају "Транзиција за све: Једнаке могућности у неједнаком свету", наводи се 
да људи у транзиционим земљама у већини деле мишљење да је ниво неједнакости висок и да 
расте, упозорава се у извештају ЕБРД. 
Од почетка транзиције државе региона у коме је ангажован ЕБРД, укључујући Србију и друге 
земље Западног Балкана, напредовале су у приближавању развијеним економијама по 
приходима, животном стандарду и смањењу сиромаштва али то људи не виде баш увек. 
Како се наводи у објављеном извештају Европске банке за обнову и развој, само мањина људи у 
пост-комунистичким земљама заиста је осетила раст просечних прихода у својој земљи а у 
неким земљама је ситуација са расподелом прихода данас гора него што је била 1989. 
Иако неједнакост у приходима у региону остаје "умерена" по међународним стандардима, 
богатство је у земљама у транзицији још више концентрисано међу богаташима него у 
упоредивим економијама у свету. 
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ЕБРД: Србија напредује, али то људи не виде увек 
Извор:Бета  

 
Београд -- Од почетка транзиције државе региона у коме је ангажован ЕБРД, укључујући 
Србију и земље Западног Балкана, напредују у приближавању развијеним економијама.  
Земље у транзицији су се приближиле по приходима, животном стандарду и смањењу 
сиромаштва али то људи не виде баш увек.  
Како се наводи у данас објављеном извештају Европске банке за обнову и развој, само мањина 
људи у пост-комунистичким земљама заиста је осетила раст просечних прихода у својој земљи 
а у неким земљама је ситуација са расподелом прихода данас гора него што је била 1989.  
Иако неједнакост у приходима у региону остаје "умерена" по међународним стандардима, 
богатство је у земљама у транзицији још више концентрисано међу богаташима него у 
упоредивим економијама у свету.  
Поред тога, људи у транзиционим земљама у већини деле мишљење да је ниво неједнакости 
висок и да расте, упозорава се у извештају ЕБРД "Транзиција за све: Једнаке могућности у 
неједнаком свету".  
Транзиција с планске на тржишну економију није била глатка, посебно на почетку. Колико је 
социјална, политичка и свака друга цена тих реформи била велика, најбоље показује податак 
да су људи рођени на почетку транзиције у просеку за око центиметар нижи од оних рођених 
непосредно пре или после тог периода.  
Извештај о транзицији ЕБРД за 2016-17. први је који се искључиво односи на неједнакост и 
економску инклузију и фокусиран је на кључне аспекте инклузивног раста - расподелу 
прихода, утицај транзиције на благостање и срећу људи, једнакост могућности и финансијску 
укљученост.  
Ново истраживање показало је да је коначно затворен "јаз транзиционе среће" и да грађани 
бивших комунистичких земаља сада осећају исти степен задовољства животом као они у 
другим земљама.  
Када је реч о неједнаким могућностима које спречавају људе да најбоље искористе своје 
вештине или реализују своје предузетничке идеје, и даље је већа него у земљама западне 
Европе, попут Немачке.  
Мањак могућности може негативно да делује на економски раст на дуги рок и за последицу 
има константно велику неједнакост у приходима и богатству. Такође може да допринесе 
губитку поверења у кључне институције.  
Како се наводи, економске политике могу да имају значајну улогу у уједначавању могућности, 
на пример, унапређењем приступа високом образовању, бољим повезивањем средњег 
образовања и заспошљавања, унапређењем инфраструктурних веза.  
У извештају се наводи и да инклузиван финансијски систем може да смањи неједнакост, како у 
могућностима, тако и у приходима.  
Иако је Извештај о транзицији фокусиран на дистрибуцију у процесу транзиције, то не значи, 
како се истиче, да ЕБРД верује да инклузија може да буде замена за раст.  
"Успешна тржишна економија мора да има оба. Без инклузије, реформе оријентисане на раст 
нису политички одрживе. Без раста, пак, политика инклузије личи на поделу колача, а не 
његово увећавање и зато за последицу има конфликт", истакао је водећи економиста ЕБРД 
Сергеј Гуријев.  
Анализе у Извештају ослањају се на трећу рунду истраживања Живот у транзицији које су 
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ЕБРД и Светска банка спровели у 34 земље крајем 2015. и у првој половини 2016. Истраживање 
је обухватило више од 51.000 домаћинстава. 
 

 

 
 

Фискални савет: Повећање плата и пензија може бити преурањено 
Извор:Бета  

 

Фискални савет Србије оценио је данас да се најављено повећање плата и пензија у 2017. 
години, уз све нерешене структурне проблеме јавних финансија Србије, може веома лако 
показати као преурањено. 
У извештају о текућим фискалним кретањима, Фискални савет наводи да се буџетски део 
фискалне консолидације за сада се спроводи добро, али да реформски део који је пресудан за 
трајно оздрављење јавних финансија Србије озбиљно касни. 
Фискални савет додаје да би успешно спровођење реформи требало да побољша структуру 
јавних расхода, умањи фискалне ризике у будућности и пружи подршку за висок и одржив 
привредни раст у средњем року – другим речима, да омогући трајно оздрављење јавних 
финансија Србије. 
"Досадашњи резултати показују да је остварење ужих фискалних циљева било добро, а у 
многим аспектима и брже него што је планирано. Међутим, веома скроман напредак у 
спровођењу реформског дела фискалне консолидације далеко је од задовољавајућег", оценио је 
Фискални савет. ; 
Фискални савет додаје да је веома опасно то што се у делу шире, па и стручне јавности, 
формира мишљење да је фискална консолидација практично завршена, односно да су 
проблеми домаћих јавних финансија решени тиме што је дефицит опште државе доста умањен. 
"Не умањујући значај постигнутих буџетских побољшања, Фискални савет истиче да би 
остварени фискални резултат у 2016. требало посматрати из угла општег стања домаћих јавних 
финансија, које још увек није ни близу доброг", пише у извештају. 
Правилно тумачење досадашњих резултата фискалне консолидације, како додају, утолико је 
важније кад се стави у контекст најављеног повећања плата и пензија у 2017. години, пошто се 
овај раст расхода, уз све нерешене структурне проблеме јавних финансија Србије, може веома 
лако показати као преурањен. 
 
 

ЕБРД подигао процене за Србију 
Извор:Танјуг 

 

Бруто домаћи производ (БДП) Србије ће ове године порасти за 2,5 одсто, а наредне за 2,7 одсто, 
после снажног замајца раста од 2,9 одсто на годишњем нивоу у првом полугођу 2016, наводи се 
у данас објављеном извештају Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), достављеном Танјугу. 
Тиме је ЕБРД побољшао своје пројекције из маја, подигавши овогодишњу процену раста 
Србије за 0,7 одсто за ову и за 0,4 одсто за 2017. годину. 
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Како се наводи у новембарском извештају ЕБРД-а под насловом "Регионалне економске 
перспективе", приватне инвестиције ће наставити да буду кључни покретач привредног раста 
Србије, потпомогнуте опоравком потрошње која ће делимично компензовати мањи допринос 
нето извоза. 
Главни позитиван ефекат по пројекцију би, како се додаје у извештају, могло бити унапређење 
производње у недавно приватизованој великој железари, у којој је кинески власник најавио 
амбициозне инвестиције и производне планове. 
Истовремено, будући развој ситуације са ценама нафте и могућност слабе спољне тражње, 
нарочито на аутомобилском тржишту, могли би да, према ЕБРД-у, угрозе привредни раст 
Србије у наредној години. 
"Средњорочне перспективе су повољне, али ће зависити од темпа реформи предвиђених 
програмом Међународног монетарног фонда, даљег побољшања инвестиционе климе, 
подршке решавању проблема лоших зајмова (НПЛ), корпоративног реструктурирања како би 
се одблокирао кредитни раст, али и убрзане имплементације водећих инфраструктурних 
пројеката", наводи се у извештају. 
Када је реч о земљама региона, ЕБРД предвиђа да ће Босна и Херцеговина остварити раст од 
2,7 одсто у 2016, а наредне године раст од 3,0 одсто, док ће Хрватска у овој години забележити 
раст од 2,3 процента а наредне од 2,0 одсто. 
Словенију у овој години, по прогнози ЕБРД-а, чека раст од 2,2 одсто, односно 2,3 одсто у 2017, 
Бугарску од по 2,8 одсто у обе године, Македонију од 2,1 одсто у 2016. и 3,0 процента догодине, 
а Црну Гору од 4,0 одсто ове и 3,5 одсто идуће године. 
Привредни раст у земљама југоисточне Европе би, према проценама ЕБРД, требало да 
достигне 2,8 одсто у 2016. години, подржан пре свега значајно бољим перспективама у Србији 
и снажним растом у Румунији. 
Тај регион би у 2017. години требало да оствари додатно убрзање, и да оствари просечан раст 
од 3,0 одсто, наводи се у извештају ЕБРД-а. 
 

 


