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Мишковић добио понуду да управља „Агрокором”
Аутори:А. Телесковић и Ј. Антељ
Хеџ фондови, који су финансирали куповину „Меркатора”, Ивици Тодорићу „продали”
временску бомбу која на наплату доспева у мају 2018. године
Мирослав Мишковић, власник „Делта холдинга”, добио је понуду да управља „Агрокором”,
сазнаје „Политика” из неколико незваничних извора.
У „Делти” нису желели ни да потврде ни да демантују ову информацију, али београдски
пословни кругови већ препричавају детаље ове изазовне понуде која је стигла на Мишковићев
сто.
Оно што је занимљиво јесте да су власнику „Делте” Тодорићеву фирму на управљање понудили
инвестициони фондови (углавном амерички) и банке.

Штрајк у „Гоши”, директор напустио Србију
Извор:ФоНет
Радници „Гоше”, фабрике шинских возила, у којој се прошле седмице један радник убио, сутра
ступају у генерални штрајк, траже исплату дуговања, повезивање радног стажа и оверу
здравствених књижица, а генерални директор „Гоше”, Словак Иван Хемшилд, напусто је
земљу, преноси Н1.
„Тражимо да се сваком запосленом одмах исплати 100.000 динара на руке, да нам се овере
књижице које три године нису оверене, да нам се повеже радни стаж, да нам исплаћују плату
месец за месец и да нам исплаћују целу плату, а не да неко одређује да ли ћу да примим 10, 15
или 20 одсто”, каже председник штрајкачког одбора Милан Вујичић.
Ови захтеви послати су власницима у Словачку. „Порука је да се жели нормализација рада и
средства ће бити уплаћена. Све до сада што је обећано, што се тиче исплата, то се и поштовало.
Разумем раднике”, каже финансијски директор „Гоше” Саша Лазић.
Све то генерални директор „Гоше”, Словак Иван Хемшилд, поручује из иностранства јер је
Гошу напустио прошле среде када је у фабричким халама пронађен обешен радник.
„Позвао је полицију, кога је све знао не знам. Дошла је полиција и рекли су да су дошли да
изведу генералног директора зато што је пријављено да ћете да га бијете. Нико му никад у
животу није претио да ће да га бије”, тврди Вујичић. Директор је отишао, иза себе је оставио
дугове, незадовољне раднике и питање - какав је судбина „Гоше”.
Док су радници љути на власника и на државу, финансијски директор који је у „Гоши” провео
радни век за агонију ове фирме криви државу - јер каже Фонд за развој од „Гоше” потражује
новац који су добили за вагоне које су Железницама Србије уредно испоручили, али то никада
није фактурисано
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Пољопривреда као локомотива развоја
Аутор: Божидар Петровић
Недавно је јавност имала прилику да сазна да се у Србији не обрађује милион хектара
земљишта. Невероватан податак. Наша земља располаже са 5.734.000 хектара
пољопривредног земљишта или 0,56 ха по становнику. Од тога је обрадиво 4.867.000. Петина
или милион хектара обрадивог земљишта је у парлогу, не обрађује се и са њега се не скида
летина, не сакупљају драгоцени плодови земље.
Тај невероватан немар себи не смеју да приуште ни најразвијеније земље. Холандија располаже
са нешто више од четири милиона хектара обрадивог земљишта, дакле мање од нас, а нема ни
хектар необрађеног. Пољопривредом се тамо бави само 68.000 људи. Код нас 1.305.000
пољопривредника. Холанђани извозом пољопривредних производа остваре годишње приходе
од 84,3 милијарде евра, а Србија тридесет пута мање.
Тешко је објаснити зашто је оваква ситуација у нашој пољопривреди, а још теже схватити
зашто не користимо најзначајнији потенцијал, своју највећу развојну шансу. Руда се, на
пример, ископа, преради, прода, и резерве јој се смањују, јер су ограничене. Плодна ораница је,
међутим, ту око нас, део нас, надохват руке вековима.
С друге стране увозимо све и свашта. А када извеземо нешто од хране, то су углавном тоне жита
и кукуруза, а не производи који се њиховом прерадом могу повољније продати и више
зарадити. Џаба нам то благо које имамо и од кога сви можемо пристојно да живимо када од
мотике сви беже главом без обзира. Радије ће млади за 200 до 300 евра месечно радити у некој
фабрици отвореној уз издашну дотацију државе страном инвеститору, него да производе храну
на свом имању. Разумем младе људе који масовно напуштају наша села. Држава или неће, или
не зна, или не може тај тренд да заустави, или су у питању све три ствари, па се стигло дотле да
нам српско село остаје без младих, без школа, лекара, путева.
Могућности у пољопривреди су неслућене, много веће него у индустрији, или другој грани
привреде. Негде сам прочитао да годишњу производњу хране у Србији Москва може да
потроши за месец дана! Данас је наша понуда симболична, а могућности су изузетне. Па не би
се Немци, Арапи, Турци и многи други интересовали за наше пољопривредно земљиште, за
ПКБ, да им се то не исплати. А нама се, како видимо, не исплати, чим огромне површине
плодне земље остају необрађене. Субвенције за индустријску производњу су огромне, али бар
приближно толико треба дати и за производњу хране. Кроз примарну производњу, али и
прерађивачке капацитете. Од био-масе са наших поља може се обезбедити пристојна количина
струје, а наводњавањем се могу остварити до две жетве годишње. И тако редом, може се пуно
тога постићи.
Ако нешто под хитно не учинимо, годишње ћемо за увоз пољопривредних производа издвајати
око три милијарде евра, као 2016. године. Увозићемо месо из Аргентине, салату, лук из Кине и
много шта друго. Ивањички крај, Неготинску низију, Поморавље, Војводину, наша виногорја и
југ Србије, познати повртарски крај остаће на милост и немилост накупцима и нелојалном
увозу из земаља које поодавно, високим субвенцијама својим пољопривредницима омогућују
да Србију виде као своје захвално тржиште.
Модернизација пољопривреде уз већа улагања је пут којим треба ићи. Уместо у губиташе,
стотине милиона евра требало би уложити у производњу хране и запослити младе.
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Србији су потребне дубље реформе да би постигла привредни раст
Извор:Бета

Србији ће да би одржала привредни раст бити потребне дубље реформе, укључујући и
реструктурирање у енергетском сектору и паметно улагање у регионални транспорт и
енергетску повезаност, изјавио је извршни директор Светске банке за Индију, Бангладеш,
Бутан и Шриланку Субаш Гарг.
- Србија је последњих година знатно напредовала у реформи управљања јавним финансијама и
у јавном сектору, што је обновило привредни раст и допринело отварању нових радних места рекао је Гарг, а саопштено је након дводневне посете осам извршних директора групе Светске
банке Србији.
Они су посетили Србију на својој западно-балканској тури која је усредсређена на енергетску
повезаност региона.
Извршни директори су имали прилику да на лицу места виде како се реформише енергетски
сектор и како се Србија развија, као и да виде какву улогу Србија може да игра у јачању
медјусобне повезаности на западном Балкану и у Европи.
Светска банка је развојни партнер Србије, која обезбедјује финансијску подршку, анализе и
савете.
Група Светске банке има велики портфолио зајмова и гаранција у Србији, од Међународне
банке за обнову и развој у износу од 1,65 милијарди долара, Међународне финансијске
корпорације у износу од 230 милиона долара (укључујући и средства која су привукли од
других партнера) и Мултилатералне агенције за гарантовање инвестиција у износу од 807
милиона долара.

Програмерима 210.000 динара плата, трговцима 36.000
Аутор:Љ. Малешевић

По последњим подацима Републичког завода за статистику, просечна плата исплаћена у
Србији прошлог месеца била је 46.990 динара, или 379 евра. Просечна нето зарада номинално
је већа 13,2 одсто у односу на јануар ове године.Међутим, када се посматрају просечне нето
плате до делатностима, долази се до податка да зараду већу од просечне имају запослени у само
осам делатности. Далеко највећу просечну плату, од 95.974 динара, имају запослени у
информисању и комуникацијама. У тој делатности просечна плата за рачунарско
програмирање и консулатитвне делатности је чак 210.529 динара, што је преко четири пута
више од просечне републичке зараде. Најнижу зараду у тој делатности пак имају
кинематографска, телевизијска и музичка продукција, где је прошлог месеца забележен просек
од свега 23.988 динара.
Просечна нето плата запослених у снабдевању електричном енергијом, гасом и паром прошлог
месеца износила је 78.920, док су они који раде у рударству у просеку зарадили 75.475 динара.
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На четвртом месту по висини просечне зараде су запослени у финансијским делатностима и
делатностима осигурања, с просеком од 73.390 динара, а иза њих су стручне, научне,
иновационе и техничке делатности, које су оствариле зараду од 67.541 динар. У тој делатности
управљачке делатности и саветовање имају просечну прошломесечну плату од 134.653 динара,
док они који раде на правним и рачуноводственим пословима имају 30.356.
Такође, у оквиру те делатности рекламирање и истраживање тржишта бележи просечну плату
од 124.240 динара, што је два и по пута више од републичког просека. Већу просечну плату од
републичке прошлог месеца забележили су и запослени у пословима некретнина – 52.884
динара, као и они који раде у државној управи и обавезном социјалном осигурању – 49.622.
Просечна плата у саобраћају и складиштењу износи 49.150 динара, али је ту зарада запослених
у ваздушном саобраћају у просеку 160.889 динара, док они који раде у копненом саобраћају и
цевоводном транспорту зарађују 40.635.
Све остале делатности имају просечне зараде мање од републичке плате за фебруар ове године.
Тако је прошломесечна просечна зарада запослених у пољопривреди, шумарству и рибарству
40.722 динара, прерађивачкој индустрији 44.075, снабдевању водом и управљању отпадним
водама 41.387, грађевинарству 41.866,образовању 42.146, здравству 43.768.
Најмању просечну плату прошлог месеца забележили су запослени у услугама смештаја и
исхране – 28.651 динар, и она је била 18.339 динара мања од републичког просека. Остале
услужне делатности, где спадају делатност удружења, поправка рачунара и предмета за личну
употребу, забележиле су просечну зараду од 36.387 динара. Просечна плата запослених на
пословима административне и помоћне услужне делатности била је 39.681 динар, у трговини
на велико и мало и поправци моторних возила 36.479, у уметности, забави и рекреацији 38.319.
У Војводини највећи фебруарски раст
Када се посматра по регионима, прошлог месеца највећи раст просечних плата у односу на
јануар бележи се у Војводини.Наиме, просечна плата у Београдском региону у фебруару је 12,1
одсто већа од јануарске, док је у Војводини тај проценат 19,3. Међутим, када се просечна плата
остварена прошлог месеца пореди с децембарским просеком, онда је у Војводини највећи пад –
15,4 одсто.

Не пријављују рад на црно због страха од отказа
Аутор:Д. Млађеновић

Подршка грађана сузбијању сиве економије највећа је у последње три године и достигла је
рекордна 94 процента, док их 60 одсто сматра да је држава одлучна да се избори с тим
проблемом, показало је ново НАЛЕД-ово истраживање ставова грађана о сивој економији.
Да је обим сиве зоне смањен у последњој години сматра готово половина испитаника и врло
добро препознају да су Пореска управа и друге инспекције одговорне за сузбијање сиве
економије, али проблем остаје неповерење у систем откривања и санкционисања рада мимо
прописа. Чак две трећине грађана оцењује да држава пословање у сивом не кажњава адекватно.
– Активности које смо покренули у децембру 2014, када смо почели израду Националног
програма за сузбијање сиве економије данас дају ефекте и показали смо зашто је важно радити
системски и у партнерству с привредом и грађанима – изјавила је на представљању
истраживања министарка државне управе и локалне самоуправе Ана Брнабић. – Закон о
инспекцијском надзору бележи одличне резултате јер имамо скок од 15 одсто
новорегистрованих фирми, а смањење броја фирми које су се ођавиле и прешле у сиве токове
од девет одсто.
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Приметно је да грађани недовољно препознају своју улогу у сузбијању сиве економије и 66
одсто их истиче да, из страха за радно место, није спремно да пријави послодавца који
запошљава на црно. Такође, 80 одсто испитаника не би пријавило радњу или кафић у којима
не добију фискални рачун јер им није потребан, не желе да улазе у расправу или сматрају да о
томе треба рачуна да води држава.
Велики помак јесте пад броја грађана који никад не траже рачун, с 50 одсто на 29, док изазов
остаје куповина на црно, с обзиром на то да чак 20 процената грађана бар понекад купује
акцизну робу (кафу, резани дуван, алкохолна пића, цигарете и бензин) на нелегалним местима
продаје.
Пошто да смо тек на почетку године, добра вест је да чак 40 одсто грађана зна да је 2017.
проглашена за Годину борбе против сиве економије и очекује се да ће готово сваки други
грађанин Србије учествовати у наградној игри „Узми рачун и победи“. Да кампања и наградна
игра дају одличне резултате показује и анализа Пореске управе, по којој је промет евидентиран
преко фискалних каса у јануару 2017. у односу на исти период прошле године код малих
обвезника повећан готово 30 одсто, што је веома значајно имајући у виду да су купци код
малих привредних субјеката претежно грађани и да је ту сива економија најзаступљенија.
Најзначајнији помак код малих обвезника забележен је у трговини на мало и поправци
моторних возила, где је промет 837,5 милиона динара, или 41 одсто већи. Значајно више су
промет евидентирали и у секторима некретнина (59 одсто), информисања и комуникација (41),
административним делатностима (28), грађевинарству (21,5), услугама смештаја и исхране (12
одсто).
– Резултат који показује раст евидентирања промета преко фискалних каса не би био постигнут
да грађани нису инсистирали на добијању рачуна – изјавила је директорка Пореске управе
Драгана Марковић. – Ширење свести о значају добровољног поштовања прописа и едукација
пореских обвезника, као и мотивација коју пружају активности попут наградне игре, јесу
кључни алати за подизање општег нивоа пореског морала.
Јаче да ударе и инспекције и тужилаштво
– Привреда очекује унапређење инспекцијског надзора и бољу координацију инспекција,
решавање проблема парафискалних намета и ефикаснији рад тужилаштва, које је битан
фактор у сузбијању сиве економије. Посебно је важна борба против нелегалне трговине и
шверца акцизних производа јер се из акциза финансира готово 30 одсто државног буyета –
рекао је менаyер за сарадњу с Владом компаније БАТ, чланице НАЛЕД-овог Савеза за фер
конкуренцију Драган Пенезић.

Гоша од сутра у штрајку, држава и синдикати без иједне речи
Пише: Љ. Буквић

У Гоши је радник извршио самоубиство због неисплаћених зарада, али премијер,
министар рада и синдикати имају важнија посла * Радник који је због беде скочио
са врха фабрике не уклапа се у савршену предизборну слику Србије пуне нових
радних места * Словачки директор Гоше одмах после самоубиства радника
отпутовао у своју земљу
У истом тренутку док су се радници Гоше из Смедеревске Паланке данас спремали за штрајк у
кругу фабрике у којој већ годинама раде без плаћених доприноса, на седници Социјално6

економског савета у Београду питање зарада стотина радника у приватизованој фабрици
шинских возила не само да није било на дневном реду, него нико није ни споменуо.
- Министар за рад Александар Вулин је у Москви са Вучићем, тако да су на састанку СЕС-а били
само помоћници министра рада и просвете, тако да смо то питање оставили за наредни пут одговорио нам је председник Самосталног синдиката Љубисав Орбовић на питање да ли се
уопште ико на СЕС-у запитао због чега држава не реагује на ситуацију у Гоши, у којој се
радницима дугује и до 20 плата.
Вулин је са Вучићем у Москви, али се ни један ни други нису посебно тангирали око ситуације у
фабрици у којој се прошле недеље убио радник Драган Младеновић. Чак ни када се повела
прича о разлозима због којих је то урадио, и чињенице да није имао здравствену књижицу као
ни плаћено пензионо и социјално осигурање већ годинама. У међувремену, медији су
спорадично извештавали о томе шта се у Гоши дешава, директор фабрике коју је ЖОС Трнава
приватизовала 2007. је непосредно након тога отишао за Словачку, а власник је, како нам је
рекао председник синдиката у тој фабрици Милорад Милорадовић, поручио радницима "да је
фабрика њихова" и да раде шта хоће. Радници су одлучили да организују данас или сутра
штрајк у кругу фабрике и да се надају да ће неко из државе коначно реаговати и омогућити им
да наставе да раде јер посла има.
Међутим, у јеку кампање за председника у савршену владину слику на стотине хиљада
отворених радних места и општег смањења незапослености радници Гоше се овог тренутка не
уклапају.
И сама чињеница да се јуче на СЕС-у причало о правима радника, колективним уговорима и
проширеном дејству истих, без помињања онога што се дешава у Гоши доказ је да у овој
држави никог ништа не занима до својих личних интереса, јер како другачије објаснити
незаинтересованост државе, али и синдиката да помогну овим радницима.
Орбовић каже за Данас да ће се то питање поставити на некој наредној седници јер није
нормално да послодавац не исплаћује зараде. Шта каже Министарство рада, односно
инспекција која је требало да утврди неправилности то нисмо јуче сазнали, директан одговор
од Вулина, који је у Москви такође, нисмо могли да добијемо. Радници у Гоши, с друге стране,
тврде да држава до сада није реаговала на њихове захтеве, и да ће покушати штрајком да
скрену пажњу.
Седница СЕС-а јуче још једном је показала да социјални дијалог у Србији не постоји. Донекле
нам је то јуче потврдио и стални учесник ових сесија Небојша Атанацковић.
- Озбиљно ћемо да доведемо у питање постојање СЕС-а уколико држава буде овако наставила.
Уместо шест представника држава је послала два, и то заменике, тако да смо једва имали
кворум. Из остала четири министарства нису дошли ни заменици. Ако наставе овако да нас
игноришу, неће имати више смисла - каже за Данас председник Уније послодаваца Небојша
Атанацковић.
О колективним уговорима
Главна тема на СЕС-у јуче су били колективни уговори, где су се синдикати и послодавци
усагласили око неких ствари, док се расправа о проширењу општег дејства колективног уговора
наставља. Љубисав Орбовић каже да је на њихову иницијативу усвојено то да се не може
раднику на боловању прекинути радни однос. "Осим тога инсистирали смо и да се што хитније
донесе Закон о раду", каже Орбовић.
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Сутра протестни митинг пензионера
Пише: Данас Онлине
Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије и Удружење синдиката пензионера
Србије сутра на Тргу Николе Пашића у Београду у 11 сати организују протестни митинг.
Циљ је упознавање јавности, Уставног суда, Владе Србије и кандидата за Председника Србије
са незадовољством због доношења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија,
урушавања ПИО фонда и наставка дискриминације војних пензионера по више основа. Као
што смо и очекивали, пред најављени протестни митинг неки медији у служби актуелне власти
објављују вести којима се незадовољство пензионера релативизује. После вести о отказивању
јавног скупа коју је грешком или са намером објавила једна агенција исту демантујемо.
Заказани протестни митинг са протестном шетњом до Уставног суда и Владе Србије ће бити
одржан. Позивамо да на скуп дођу садашњи и будући пензионери који се осећају преварени и
понижени и којима је стало до уставне и моралне Србије.
Очекујемо од медија да ову вест учине доступном грађанима и тако нам помогну у разбијању
медијске блокаде.
Подршка Војног синдиката Србије протесту
Војни синдикат Србије подржава захеве Удружења синдиката пензионера Србије и Удружења
синдиката пензионисаних војних лица Србије, у борби за слободе и права грађана гарантоване
Уставом и законима Републике Србије. Као што смо више пута указивали, нико не може бити
изнад закона без обзира на којој се и каквој функцији налази.
Пензионери су грађани који су пензије зарадили. Држава им је признала право на исте. Чему
отимање стеченог? Иако Војни синдикат Србије промовише стриктно поштовање закона, исто
тако промовише и разговор законодавне, па и извршне власти са грађанима, односно њиховим
представницима – синдикатима, ради надограђивања и унапређивања постојећих законских
регулатива.
Војни синдикат Србије увек ће подржати сваког грађанина који се бори да оствари права која
му гарантују закони и Устав Републике Србије, јер смо се као војници заклели нашем народу,
да ћемо поред територије и независности, штити и уставни поредак Србије.
Војни синдикат овом приликом позива своје чланове да узму активно учешће и својим
присуством подрже протест Удружења синдиката пензионера Србије и Удружења синдиката
пензионисаних војних лица Србије дана 28.03.2017.године у 11.00 часова на тргу Николе
Пашића у Београду.

Привреда ојачала од 2012. године
Аутор:В. Н.
Институт ИнТЕР о резултатима пет влада
СРПСКА привреда је кренула из рецесије од минус један одсто из 2012. године да јача,
забележивши 2013. стопу раста од 2,6 одсто, док је лане раст био 2,8 одсто. Стопа запослености
је током минуле четири године повећана са 35,5 одсто на 45,2 процента, а стопа незапослености
срезана са 23,9 одсто на 15,2 одсто.
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Стране нето директне инвестиције "узлетеле" су у истом периоду са скромних 752 милиона евра
на завидних 1,9 милијарди у 2016. години. То су само неки од сегмената истраживања
Института за територијални економски развој, ИнТЕР, који је проучавао резултате актуелне и
претходних пет влада Србије у периоду од 2001. године.
Плате су у односу на 2012. годину повећане са 366 евра на 374, али још нису достигле 402 евра
из 2008. године, када су биле највише у последњих десет година.
Према истраживању ИнТЕР-а, просечан број запослених, који је од 2001. године континуирано
био у паду, од 2012, када је износио 1,86 милиона људи, бележи из године у годину успон, а на
крају прошле године је премашио цифру од два милиона запослених.
Јавни дуг је, међутим, наставио узлазном линијом, увећавши се са 17,7 милијарди евра на 24,8
милијарди прошле године.
ИНВЕСТИЦИЈЕ
Највећи прилив страних директних инвестиција, у износу од 3,32 милијарде евра, забележен је
током Коштуничине владе 2005. године, а на истеку његовог мандата су износиле 2,52
милијарде евра.

Светска банка: Напредак Србије у реформисању финансија и јавном
сектору
Извор:Фонет
Извршни директор Светске банке Субхас Гарг оценио је да су неопходне дубље реформе,
укључујући реструктурирање енергетског сектора и паметне инвестиције у регионални
транспорт и енергетско повезивање, како би Србија одржала бржи и свеобухватнији раст.
Србија је напредовала у протеклим годинама у реформисању финансија и јавном сектору на
начин који је подстакао економски раст и креирање радних места, оценио је извршни директор
Светске банке Субхас Гарг на крају дводневне посете Србији делегације од осам чланова те
финансијске институције.
а би одржала бржи и свеобухватнији раст, неопходне су дубље реформе, укључујући
реструктурирање енергетског сектора и паметне инвестиције у регионални транспорт и
енергетско повезивање, оценио је Гарг, додаје се у саопштењу Светске банке.
Делегација од осам чланова, извршних директора Светске банке посетила је 26. и 27. марта
Србију, у оквиру посете западном Балкану.
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