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Недимовић: Држава нема 100 милиона евра да уложи у ПКБ 
 
Аутор: Ивана Албуновић 

 
Србија нема пара за тако велике инвестиције које су потребне овој корпорацији, изјавио 
Бранислав Недимовић, министар пољопривреде. О моделу приватизације још није одлучено 
Представници синдиката тврде да држава дугује ПКБ-у 100 милиона евра на основу укинутих 
премија за млеко  
Коначна одлука о стратегији приватизације и о томе да ли ће држава задржати контролу над 
Пољопривредном корпорацијом Београд (ПКБ) још није донета, изјавио је министар 
пољопривреде Бранислав Недимовић. Како преносе агенције, министар је рекао да има више 
опција, једна од њих је да држава задржи учешће, што би значило да би морала да инвестира у 
обнову тог предузећа. 
– Али држава нема пара за инвестиције. Без њих нема ПКБ-а, јер тамо је потребно да се уложи 
бар 100 милиона евра – истакао је Недимовић, прецизирајући да би у овој корпорацији морале 
да буду ревитализоване фарма и прерада, а потребан је и нови систем за наводњавање, за шта 
се, како је рекао, тражи партнер. 
Пре неколико дана објављене су спекулације да је неименовани канадско-амерички 
инвестициони фонд који се бави сточарством заинтересован да уђе у трку за ПКБ. 
 

 
 
 

Држава поново од 2014. године подстиче долазак страних инвеститора 
и даје субвенције 
 
Пише: Љ. Малешевић 
 
У зависности од развијености општине у којој улажу и других критеријума, они могу рачунати 
на 3.000 до 7.000 евра по радном месту. Исто толико држава даје и под истим условима и 
домаћим инвеститорима. 
Захваљујући томе, по подацима НБС-а, Србија је током 2017. године имала привлив страних 
директних инвестиција већи од две милијарде евра, што је знатно више него претходних 
година. Министар привреде Горан Кнежевић најављује да држава неће одустатити од 
субвенција по новоотвореном радном месту. 
– Нема разлога да одустајемо од тог механизма јер су ефекти веома добри – рекао је Кнежевић. 
– То, наравно, не значи да нећемо подржавати и оне пројекте који не подразумевају отварање 
нових радних места јер су засновани на модерним технологијама. Напротив. Планирамо да 
кроз подстицаје или субвенције, подржавамо и такозване капитално-интензивне пројекте. 
10.000 радних места страни инвеститори отворили лане 
Исти став ових дана изнео је и председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж, додајући 
да је стратешка одлука Владе Србије да у наредном периоду, осим подстицаја инвестиција које 
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запошљавају велики број људи у радноинтензивним индустријама, више инвестира у 
привлачење високотехнолошких компанија које ће запошљавати и боље плаћене 
високообразовне људе. 
22 месеца довољна за враћање уложеног 
– Досадашњи концепт привлачења великих иностраних компанија у Србију допринео је 
запошљавању великог броја радника и смањењу незапослености – објаснио је Чадеж. – Само у 
2017. години у фабрикама страних инвеститора отворено је више од 10.000 радних места. У 
наредним годинама полако ће се мењати фокус, тако што ће Влада циљати инвеститоре који 
доносе савремене технологије, доприносе подизању технолошког нивоа српске привреде, 
омогућавају нашим фирмама да се интегришу у њихове добављачке ланце и које ће ангажовати 
восокообразоване раднике са знатно већим зарадама. Стратешка одлука о привлачењу 
инвестиција полако ће се усмеравати на такве компаније јер је став и премијерке Ане Брнабић 
и министра Кнежевића да се не подстиче само отварање нових радних места већ и инвестиције 
компанија које доносе савремене технологије, као и да се, осим страних, стимулишу и домаћа 
улагања.  
 
Стране инвестиције могу расти 
У анализи Фискалне стратегије за ову годину, с пројекцијама за 2019. и 2020, Фискални савет 
Србије сматра да ће прилив страних директних инвестиција бити већи од државног плана. 
Наиме, у Фискалној стратегији на страни финансирања платног биланса прогнозира се да ће у 
овој години доћи до смањења страних директних инвестиција с 2,1 милијарде евра – колико је 
било 2017. на испод две милијарде, а ФСС сматра да је то претерано конзервативна прогноза. 
Нема разлога да се прилив СДИ смањи, сматра ФСС јер европске земље које су убедљиво 
највећи инвеститори у Србији, бележе најбржи привредни раст од избијања кризе па нема 
разлога да смањују улагања у нашу државу. Уз то, наглашава ФСС, Влада Србије најављује да ће 
у наредним годинама радити на унапређењу привредног амбијента и приватизацији 
преосталих државних предузећа и банка, што би морало довести још више инвеститора. 
 
Челник ПКС-а делимично прихвата став који се често чуо у јавности – да држава даје велике 
субвенције по радном месту инвестоторима из радно интензивних индустрија у којима се људи 
запошљавају на једноставнијим и самим тим мање плаћеним пословима. 
– То јесте био случај у претходном периоду, када нам је било важно да се смањи незапосленост, 
што је и постигнуто. Такве инвестиције и даље ће се подстицати, али пре свега у мање 
развојеним крајевима, у којима је незапосленост највећа. Међутим, добро је што је међу 
компанијама које сада долазе и с којима се преговара све више оних које српској привреди 
доносе савремене процесе – рекао је Чадеж. 
Да нема разлога за негативан став према политици субвенционисања, сматра Чадеж, потврђује 
и чињеница да се свака субвенција, односно инвестиција државе у нове инвестиције, врати у 
државни буџет у року од 18 до 22 месеца. 
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Пензиони систем пуца, грађани већ страхују 
 
ИЗВОР: ПОСЛОВНИ ДНЕВНИК   

 
 
Загреб -- Пензије су мале, а некада и потпуно неизвесне. У синдикату пензионера зато од 
државе очекују конкретне потезе, пише Дневник.хр. 
 "Не желимо више да имамо 200.000 људи који имају пензију мању од 1.000 куна (око 135 
евра), нити да је сваки трећи становник старији од 65 година у зони сиромаштва, нити да је 52 
одсто пензија испод линије сиромаштва", рекла је Јасна Петровић из Синдиката 
умировљеника. 
Поражавајућа статистика још је гора када се узме у обзир да су Хрвати међу најстаријом 
популацијом у Европи.  
Чак 19,2 одсто становника старије је од 65, а број пензионера већи је од милион и 200.000. 
Просечна пензија износи 3.400 куна. Однос пензионера и радника све се више изједначава, а 
на пензије сваке године одлази 36,8 милијарди куна.  
Реални сектор сервисира и пензије, а и 400.000 запослених у државној служби, истичу 
економисти. Решење виде у отварању нових радних места.  
"Требали би да подигнемо запосленост на европски ниво, с милион и 400 на милион и 700.000. 
Од тих 300.000, ни 30.000 их не би требало да буде у јавном сектору и онда би било лакше и 
издржљивије финансирати јавни сектор, државни сектор, па у свему томе и пензиони сектор", 
сматра економиста Љубо Јурчић.  
Како сада ствари стоје, Влада би, под притисцима Брисела, решење могла да потражи у 
подизању границе за пензионере на 67 година. А они којима је остало још тридесетак година 
рада, пре него што остваре услове за пензију, нису оптимистични.  
"Људи се боје пензије зато што знају како ствари стоје. Очекују да то неће бити довољно да се 
може нормално живети", рекао је Миро из Загреба. 

 
Немци одложили алат - прети блокада производње 
 
Франкфурт -- Највећи немачки раднички синдикат “ИГ Метал”, који заступа раднике металне 
индустрије, покренуо је низ штрајкова тражећи боље зараде за своје чланове. 
 Портпарол синдиката рекла је да су радници одложили алат чим су дошли на посао у две 
компаније: 65 радника учествује у штрајку у баварском граду Ашафенбург и око 100 у западном 
граду Изерлон. 
Очекује се да ће штрајкови погодити компаније у југозападној покрајини Баден-Виртемберг, 
укључујући произвођача аутомобила “Порше” у неколико градова Северне Рајне-Вестфалије и 
на истоку Немачке, јавила је ДПА.  
Штрајком су обухваћене компаније као што су “Отис” у Берлину, “Бомбардијер” у Бранденбургу 
и “Фолксваген” у источном граду Хемницу.  
“ИГ Метал” тражи повећање зарада од шест одсто за свих 3,9 милиона чланова синдиката и 
могућност да раде 28 сати недељно. Такође, синдикат тражи да радници у сменама, родитељи 
мале деце и они који брину о члану породице примају делимично усклађене зараде.  
“Наши захтеви су економски разумни, могу се приуштити и представљају прави одговор на 
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модерни свет рада”, рекао је шеф лајпцишког одјељења синдиката Берн Крупа листу 
“Лајпцигер фолксцајтунг”.  
Он је додао да немачка привреда цвета, књиге наруџби су пуне и предвиђања за 2018. годину су 
добра.  
Послодавци су одбацили ове захтеве и понудили повећање од два одсто. Наредна рунда 
преговора синдиката и послодаваца заказана је за сутра 
 
РАДИО СЛОБОДНА ЕВРОПА 
 

Оружари у штрајку упозорења 
 
Пише: Зоран Главоњић 
 

Синдикати фабрика за производњу наоружања и војне опреме до половине јануара одржаће 
једночасовни штрајк упозорења, рекао је за Радио Слободна Европа Драган Илић, председник 
Самосталног синдиката компаније “Застава оружје”. Синдикални представници Одбрамбене 
индустрије Србије, у коју спадају најважније војне фабрике,незадовољни су Законом о производњи 
и промету наоружања и војне опреме. 
“Посебно нас је забринула најава да ће, поред страних улагача, домаћим правним и физичким 
лицима бити омогућено да учествују у куповини капитала наменске индустрије. Бојимо се да ће у 
војне фабрике ући паре које су на разноразне начине опљачкане у Србији и да ће се догодити прање 
новца”, каже Драган Илић, председник Синдиката одбрамбене индустрије Србије. 
Нови закон предвиђа да странци могу да постану власници до 49 одсто капитала у фабрикама 
“Застава оружје” из Крагујевца, “Слобода” из Чачка, “Крушик” из Ваљева, “Први партизан” из Ужица, 
"Милан Благојевић" из Лучана и “Прва искра” из Барича. Већински пакет акција у тој групацији 
задржала би држава док би, по овим одредбама, у осталом делу сектора наменске индустрије 
инострани инвеститори могли да постану и већински власници. 
 
Нови закон предвиђа да странци могу да постану власници до 49 одсто капитала у фабрикама 
“Да имам новац, ја бих радо уложио у нашу одбрамбену индустрију. Јер мислим да би то био добро 
уложен новац”, каже Зоран Драгишић, професор на београдском Факултету безбедности и народни 
посланик владајуће Српсле напредне странке у Скупштини Србије. 
“А што се тиче примедбе да би у фабрике наменске могао да уђе прљав капитал… Па, прљав капитал 
може да уђе и у здравство, у образовање… То се решава законима о сузбијању прања новца и борби 
против корупције. Постоје државни органи који то контролишу. И наравно да ће сви инвеститори 
који желе да уложе у српску одбрамбену индустрију бити под будним оком служби безбедности и да 
ће се водити рачуна о томе”, наводи Драгишић. 
Власт која доноси нови закон, који стиже 11 година од увођења старог, наводи да се ради о модерном 
решењу које подстиче конкуренцију на тржишту, стварање фирми за производњу и трговину оружјем 
и војном опремом, отварање оних које се баве кооперантским услугама, као и јачање капацитета 
малих и средњих предузећа. Такође, постоји и нада да би потенцијални инвеститори могли Србији да 
донесу и скупе модерне технологије и нова тржишта. 
Предлог овог закона предвиђа да Влада Србије, у року од девет месеци од његовог усвајања, усвоји и 
програме развоја одбрамбене индустријске базе и развоја њених капацитета. 
До сада се, каже Катарина Ђокић из Београдског центра за безбедносну политику (БЦБП), није знао 
стратешки приоритет: 
“То је врло важно за групацију одбрамбене индустрије Србије јер ће јој дати смернице којих би и 
приватни инвеститори требало да се придржавају. Да не може да дође купац и да диктира неке своје 

https://www.slobodnaevropa.org/author/17297.html
https://www.slobodnaevropa.org/a/28920041.html


6 

 

услове и жеље, већ да мора да се прилагођава ономе што је Република Србија одредила као своје 
потребе.” 
Подаци Министарства трговине о извозу наоружања и војне опреме показују да је 2015. укупна 
вредност извоза била 304 милиона долара, већа него 2014. (268 милиона), и та сума представља око 2 
одсто укупне вредности извоза који је те године остварила Србија. Укупна вредност издатих 
дозвола за извоз наоружања и војне опреме 2015, како се наводи, била је 807 милиона долара, али је 
продаја те робе, за коју још нема података, могла да буде реализована и 2016. 
И то показује, сматра Зоран Драгишић, колико је конкурентна домаћа војна индустрија: 
“Сигуран сам да постоји велико интересовање да се у њу улаже. Ту има много простора за експанзију, 
а у докапитализацији не видим ништа спорно. У најважнијим предузећима 51 одсто остаје у 
власништву државе. Дакле, држава ће увек имати златну деоницу.” 
Као аргументе против синдикалци наводе мишљење да страно би сувласништво у српским војним 
фабрикама могло да угрози националну безбедност, као и да нема логике да у послу у овом тренутку 
тешком, како наводе, око пола милијарде долара, Србија дели добит са неким са стране. 
Укупна вредност издатих дозвола за извоз наоружања и војне опреме 2015, била је 807 милиона 
долара 
“Знамо како се понашао капитал који је ушприцан у многа предузећа српске привреде. То је био пут у 
њихово гашење. Сумњамо да се на овај начин можда гуши и домаћа наменска индустрија, као што је 
то урађено са многим успешним предузећима металског комплекса”, каже Драган Илић, председник 
Синдиката фабрике “Застава оружје”. 
Уколико жели да настави раст, домаћој војној индустрији неопходна је модернизација производње, за 
коју држава нема новца, али се с обзиром на многе овдашње пропале приватизације страховања 
12.000 раника наменске чине оправданим. 
Због тога, истиче Катарина Ђокић из БЦБП, држава мора да објасни шта жели. 
“Власт би требало да пружи јасан одговор на који начин намерава да одржи предузећа из сектора 
одбрамбене индустрије и шта ће урадити да се не изгубе њихови значајни капацитети. Као и како ће, 
уколико буде потребе, бити спроведено њихово реструктурирање. Да се случајно не би десило да 
радници наменске остану на улици”, закључује Ђокић. 
Према проценама државе, реална вредност капитала предузећа Одбрамбене индустрије Србије је око 
65 милиона евра, а преузимањем власничких права од 2018. до 2021. могле би да се обезбеде 
инвестиције од 100 милиона евра годишње. 
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