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Вучић: Десет одсто веће плате у јавном сектору до краја године
Припремила Марија Савић Стаменић
Премијер Александар Вучић је у Оџацима најавио да би плате у јавном сектору до краја године
могле бити повећане и за 10 одсто. Поручује да ће порез на плате бити смањен, иако каже да то
није лако.
"Не говоримо више о два, три, пет одсто, биће, а надам се да ћемо имати снаге, пре краја ове
године, можда и за неки месец, повећање плата у јавном сектору за десет одсто. Такође,
повећаћемо минималац, а очекујемо и повећање плата у приватном сектору, који већ лагано
сустиже оне у јавном сектору", рекао је Вучић у Оџацима, где је присуствовао отварању новог
погона фабрике "Магна ситинг".
Све то је, како је навео, урађено и моћи ће да се уради захваљујући озбиљности програма који је
спровођен.
Нисмо обмањивали грађане, радили смо тешке ствари, али смо тиме омогућили бољи живот,
закључио је Вучић.
Одлука о смањењу пореза на рад није лака, али ће тога бити, не много, али ће бити, поручио је
Вучић.
Одговарајући на питања новинара о смањењу пореза и доприноса на рад, навео је да ће то бити
можда један-два одсто, али да ће свакако бити смањења, док ће на другој страни, поновио је,
плате у јавном сектору бити повећане, можда већ у септембру или октобру.
То све омогућено је добрим финансијским резултатима, што подразумева, рецимо, да је с
јучерашњим даном суфицит у државној каси био 23 милијарде, уместо 80 милијарди
дефицита, како је било пројектовано.
"Па ви израчунајте колико је то побољшање", поручио је премијер додајући да се енергетика
"подигла", рударство такође...
Прерађивачка индустрија се даље подиже, грађевинарство исто тако, нема проблема, само
ћемо јурити да пређемо три одсто колика је пројекција раста ММФ-а и верујем да ћемо то
постићи, навео је Вучић.
Онима "који се радују неуспесима" поручио је: То више говори о њима, "а не о мени и дивним
људима око мене, и овим радницима овде у Оџацима".
"Верујем да ћемо с Кинезима постићи договор за Бор"
Вучић је изразио велико задовољство што је кинески председник Си Ђинпинг говорио о
помоћи у решавању РТБ "Бор" и авио-линије између Србије и Кине, јер, како је навео, његове
речи, које су исказане и пред кинеским медијима, никада нису празна слова.
Споразуми о извозу свињетине у Кину до краја године
Премијер је изјавио да би до краја године Србија требало да потпише споразум са Кином о
извозу свињског меса, и нагласио да сви споразуми који су потписани са том државом
омогућавају развој српске привреде.
Додао је да за јагњеће месо нема проблема, и да је у вези с тим потписан споразум са Кином,
али да јунетину и телетину немамо ни за сопствене потребе.
"За јунеће месо морамо да сачекамо. За нас је важно да потпишемо за свињско месо, то ће бити
до краја године, као и за млеко и млечне производе", рекао је Вучић.
Објаснио је да потписивање споразума са Кином у области пољопривреде, доприноси развоју
това телади и јунади и наше млечне индустрије.
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"На основу уговора са Кинезима могу да се узму кредити, да се улаже у обртни капитал, да се
производи више", рекао је Вучић.
Навео је да верује да ће бити постигнут договор у вези са РТБ "Бор", да је разговарао са
кинеским компанијама, али и фирмама из других земаља, мада о детаљима не може више да
каже. Истакао је да је РТБ "Бор" за нас важан, као што је и петрохемијски комплекс.
С тим у вези, премијер је констатовао да МСК већ функционише боље, и да је пословао у прва
четири месеца без губитака, те да очекује и ту разрешење проблема.
Петрохемија, додао је, има 40 милиона евра на рачуну, али је важно и ту наставити потрагу за
стратешким партнером.
Одговарајући на питање шта очекује од договора постигнутих у Кини, рекао је да је то
завршетак пројекта деонице ауто-пута Прељина–Пожега, која је важна за нас.
Уговор би требало да буде потписан за месец до три месеца, а 1. марта идуће године очекује да
крене изградња.
"Људи знају да је то најтежа деоница на Ибарској магистрали, на којој смо имали највећи број
смртних случајева, а добиће се већа безбедност и бржа проходност", рекао је Вучић.
Додао је да у новембру крећу радови на прузи Београд – Стара Пазова, тако да ће воз чим
напусти Батајницу развити брзину од 200 километара на час.
За две године, према његовим речима, између Новог Сада и Београда, вожња ће трајати 45
минута, а истовремено ће се градити и деоница Нови Сад – Суботица, тако да ћемо за три
године имати брзу пругу до Будимпеште.
Премијер је, у разговору са новинарима у Оџацима, говорио и о изјавама мандатара за
састав македонске владе Зорана Заева, о изјавама Рамуша Харадинаја, као и о наставку
дијалога у Бриселу и другим темама.

Вучић: Плате расту за 10 процената до краја године
Аутор:З. Рајић
Премијер Вучић у Оџацима најавио повећање минималца и зарада у јавном сектору. Отворио
нови погон "Магне", где је посао нашло 550 људи
МОЖДА већ у септембру или октобру, плате у јавном сектору биће повећане чак 10 одсто. Не
говоримо више о два, три, пет одсто раста. Биће повећан и минималац, а раст се очекује и у
приватном сектору, који пристиже јавни. С друге стране, порези и доприноси за рад биће
смањени за један или два одсто. Све то нам дозвољавају добри финансијски резултати, а у каси
смо јуче имали суфицит од 23 милијарде, уместо 80 милијарди дефицита.
То је нагласио премијер Александар Вучић, који је јуче у Оџацима присуствовао свечаном
отварању новог погона канадске компаније "Магна ситинг", која се бави производњом
пресвлака за аутомобилска седишта. У новом погону у индустријској зони запослиће још 550
радника. "Магна" је запослила око 1.200 радника.
- Досад смо, као држава, у "Магну" уложили 4,45 милиона евра, а фабрика ће добити још веће
субвенције ако број запослених повећа на 2.500. Захваљујући "Магни", која је отворила нова
радна места, Оџаци су данас много животније место, са више енергије него раније, јер је
људима отворена перспектива. Поносан сам на раднике који су показали да могу да направе
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одличан резултат за "Магну", али и да зарађују за себе, своју децу и своје родитеље - рекао је
премијер.
Он се на једном од аутомобилских седишта која се опремају у фабрици потписао испод поруке:
"Много рада и успеха!"
Општина Оџаци је финансирала обуку великог дела радника за послове у "Магни".
Ова компанија је свој једини погон у Србији отворила у Оџацима, захваљујући изузетно добрим
условима које јој је понудила локална самоуправа. Њена фабрика у Оџацима први је
новоизграђени погон у овој бачкој општини у последње три деценије и прва гринфилд
инвестиција у индустријској зони.
ДОГОВОРИ
ПРЕМИЈЕР Вучић изјавио је да би до краја године Србија требало да потпише споразум са
Кином о извозу свињског меса. Како је рекао, за јагњеће месо је потписан споразум са Кином,
али да јунетину и телетину немамо ни за сопствене потребе.
Вучић је јуче рекао и да верује да ће с кинеским привредницима бити постигнут договор око
РТБ "Бор". Одговарајући на питање шта очекује од договора постигнутих у Кини, казао да је то
завршетак пројекта деонице ауто-пута Прељина - Пожега. Уговор би требало да буде потписан
за један до три месеца, а очекује да изградња почне 1. марта идуће године.

Премијер најавио повећање плата 10 одсто
Аутор: А. Телесковић
Уколико би зараде и пензије биле веће 10 одсто, то би укупне расходе повећало за 80
милијарди, а дефицит са планираних 1,7 на 3,7 одсто
Одлазећи председник владе Александар Вучић је свом наследнику већ оставио тежак задатак.
Плате у јавном сектору до краја године могле би бити повећане и десет одсто, објавио је
изабрани председник вест из премијерског ресора.
„Не говоримо више о два, три, пет одсто, биће, а надам се да ћемо имати снаге, пре краја ове
године, можда и за неки месец, повећање плата у јавном сектору десет одсто. Такође,
повећаћемо минималац, а очекујемо и повећање плата у приватном сектору који већ лагано
сустиже оне у јавном сектору”, рекао је Вучић у Оџацима.
Све то, како је навео, урадили смо и моћи ћемо да урадимо захваљујући озбиљности програма
који смо спроводили. Нисмо обмањивали грађане, радили смо тешке ствари, али смо тиме
омогућили бољи живот, закључио је Вучић.
Хоће ли наследник актуелног премијера у буџету имати довољно пара у буџету да испуни
обећање свог претходника?
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КО ЈЕ ДОБРОСАВ БОЈОВИЋ Овај човек је већ УПРОПАСТИО
"Напред", а сад хоће и "ЕНЕРГОПРОЈЕКТ"
Аутор:Слађана Вукашиновић
Држава громогласно ћути и дозвољава власнику компаније "Напред" Добросаву Бојовићу да
купује акције "Енергопројекта", иако је реч о човеку који је већ уништио неколико предузећа.
Тако бар тврде радници некада моћног "Напреда", који су на превару остали и без акција и без
посла. За трен ока, након што је 2004. године крочио у "Напред", 1.200 радника је уместо на
градилиштима, како им је обећано, завршило на улици. По мишљењу радника "Напреда",
уколико држава нешто не предузме, иста судбина задесиће и 2.500 њихових колега у
"Енергопројекту".
"Блиц" је јуче открио да је ванредни надзор Комисије за хартије од вредности показао да су
"скривени купци" 5,81 одсто акција „Енергопројекта” управо Бојовић и са њим повезана лица.
Драган М. (60), који је 20 година радио у "Напреду", а већ дуго се повлачи по судовима да би
наплатио бар део своје наивности.
- Били смо лидер у Југославији, велики и у светским оквирима, а данас су од "Напреда" остали
само славно име и неславни власник, који је успео да од фирме са 1.200 запослених и великим
пословима у земљи и иностранству - направи мртваца. Људе је на превару отерао на улицу, а
тадашња власт је све ћутке гледала. Бојовић се у власничкој структури појављује 2004, када је
имао само 3,25 одсто акција. Убрзо откупљује још 21,82 одсто од "Ирве", предузећа у
власништву Ђорђија Ницовића. Тада креће кампања руководства предузећа да радници своје
акције продају фирмама "Факторинг" и "Утма", иза којих је стајао Бојовић, или да их продају
њему лично - објашњава Драган.
И Милан Јанковић каже да је био у групи лаковерника који су своје акције продали Бојовићу.
- Продали смо сав наш труд у бесцење јер нам је Бојовић исплаћивао само 20 евра по акцији,
иако је њихова вредност била и 300 евра. Нас 170 који смо акције продали директно њему
тужили смо га и добили смо спор. Он мора да нам исплати разлику у вредности акције до 100
евра, плус камате, али то не жели. Неким колегама је поручио да ће дуг исплатити чим уђе у
"Енергопројект" - прича Јанковић.
Он додаје да се цео процес куповине акција одвијао мимо берзе, па се Бојовић тако домогао
акција које су му омогућиле да већ на скупштини акционара 2006. фигурира као већински
власник "Напреда" са 51 одсто власништва.
Јанковић упозорава да је и тада, као и сада у случају "Енергопројекта", држава ћутала.
- Након потпуног преузимања "Напреда", у ком је био директор, председник УО и већински
власник, основао је ново предузеће "Напред развој", на које је пребацио све приходе, док су
"Напреду АД" остали сви расходи и губици. Пошто је у овим манипулацијама изузетно вешт,
вероватно је сличан сценарио смислио и за "Енергопројект". Зато колегама из те фирме
саветујемо да се боре да не дођу под руке овог човека, јер од "Енергопројекта" неће остати ни
"Е". Бојовић је изгледа погодан свакој власти, јер уместо у затвору, завршава у новом
партијском дресу, који га очигледно штити - каже Јанковић.
И грађевински стручњаци тврде да држава не сме да пусти низ воду "Енергопројект".
- То је фирма која је у многим државама синоним за Србију и много значи за привредни углед
наше државе. Зато држава мора да има стратегију за њену будућност - рекли су нам у Комори.
Држава се, међутим, засад не оглашава поводом судбине "Енергопројекта".
Бојовић нас упутио на агенцију
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Иако смо покушали да чујемо и другу страну, односно Добросава Бојовића, из његове ПР
службе нам је кратко одговорено да немају коментар:
- Одлуке независних институција не коментаришемо, а све остало су јавни документи доступни
свима у Агенцији за привредне регистре.

Крагујевац: Отворен стечај у Групи "Застава возила"
Извор:Бета
У Привредном суду у Крагујевцу отворен је стечај у Групи "Застава возила", матичној фирми у
чијем саставу послују и Фабрика камиона "Застава" и "Застава ИНПРО", преносе данас локални
медији.
Стечајни поступак који се односи на матично предузеће, а не и на фирме-чланице, отворен је
на предлог Министарства привреде Србије јер је рачун тог предузећа у блокади непрекидно од
19. јануара 2016. због дуга од 1,1 милијарде динара, преноси портал Крагујевачких новина.
По речима стечајне судије Татјане Тодоровић, прави дуг је много већи јер се из увида у биланс
стања 31. децембра 2015. показало да је то предузеће пословало са губитком који је за око 15
милијарди динара био већи од његовог капитала.
За 19. јун је у Привредном суду заказано прво рочиште на којем ће се видети преглед имовине
те фирме и колики су њени дугови из пословне евиденције.
За 31. август заказано је рочише за испитивање потраживања на којем ће сви којима то
предузеће дугује, моћи да пријаве износ који потражују.
"Група Застава возила је кровно предузеће које се бави холдинг пословима, односно
управљањем фирмама чланицама, па ће бити занимљиво током стечаја да се види шта се води
као његова имовина и откуд потичу дугови", пише портал недељник Крагујевачке новине.

Вучић: Десет одсто веће плате у јавном сектору до краја године
Извор:Танјуг
Премијер Александар Вучић данас је у Оџацима најавио да би плате у јавном сектору до краја
године могле бити повећане и за десет одсто.
- Не говоримо више о два, три, пет одсто, биће, а надам се да ћемо имати снаге, пре краја ове
године, можда и за неки месец, повећање плата у јавном сектору за десет одсто. Такође,
повећаћемо минималац, а очекујемо и повећање плата у приоватном сектору који већ лагано
сустиже оне у јавном сектору - рекао је Вучић.
Све то, како је навео, урадили смо и моћи ћемо да урадимо захваљујуци озбиљности програма
који смо спроводили. Нисмо обмањивали грађане, радили смо тешке ствари, али смо тиме
омогућили бољи живот - закључио је Вучић.
Није лако, али смањићемо дажбине на плате
- Није лака одлука о смањењу пореза на рад, али ће тога бити, не много, али ће бити - поручио
је данас премијер Александар Вучић у Оџацима.
Он је, одговарајући на питања новинара о смањењу пореза и доприноса на рад, рекао да ће то
бити можда један, два одсто, али да ће свакако бити смањења, док ће на другој страни, поновио
је, плате у јавном сектору бити повећане, можда већ у септембру или октобру.
То све омогућено је добрим финансијким резултатима, што подразумева, рецимо, да је с
јуцерашњим даном суфицит у државној каси био 23 милијарде, уместо 80 милијарди
дефицита, како је било пројектовано.
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- Па ви израчунајте колико је то побољшање - поручио је премијер додајући да се енергетика
"подигла", рударство такође...
Прерађивачка се даље подиже, грађевинарсто исто тако, нема проблема само ћемо да јуримо
да пређемо три одсто колико је пројекција раста ММФ и верујем да ћемо то постићи - навео је
Вучић.
Помоћ "Магни" ако запосли 2.500 људи
Премијер Србије Александар Вучић рекао је данас да је Влада Србије спремна да финансијски
помогне компанији "Магна сеатинг" у Оџацима ако буде подигла број запослених до 2.500.
Он је у обраћању присутнима поводом отварања новог погона указао да је у овој компанији у
Оџацима тренутно запослено 1.100 људи, да ће, на основу досадашњег договора, број бити
повећан на 1.650.
- Искористио сам ову прилику да замолим руководство да подигне број запослених на до 2.500
и тада ће Магна добити још значајније субвенције од Владе јер желимо да људи из сваког места
у околини Оџака имају будућност - казао је Вучић.
До сада је, како је додао, Влада уложила у „ Магна сеатинг“ 4,45 милиона евра, и никада није
било проблема у исплати, а то је било могуће јер немамо проблема са ликвидношћу и
солвентношћу.
Казао је да је поносан на раднике који су вредни и добри и који су направили изванредан
резултат за "Магну".
- Схватио сам као обећање да ћете повећати број запослених на 2.500 - рекао је он руководству
те компаније у Оџацима.
Приметио је да је медју запосленима видео и људе из Крагујевца који су дошли да раде у Оџаке,
те најавио и финансијску подршку државе у реновирања Оџака.
- Ми ћемо послати паре у наредна два месеца да се обнове фасаде. Оџаци и данас су много
животније место него раније, има више енергије, а биће још боља бдуућност - казао је Вучић
овбећавши помоћ и у обнављању путева.
Отворен нови погон
У Оџацима је данас званично почео са радом нови производни погон канадске фабрике "Магна
сеатинг", на 10.000 квадрата и са 1.200 запослених, уз поруку премијера Александра Вучића да
је договорено да у њој буде запослено још 550 радника.
Вучић се, по доласку у фабрику, састао са руководством компаније, а затим је обишао и погон
разговарао са радницима.
Канадски "Магна сеатинг" бави се производњом пресвлака за аутоседишта, а послује у Србији
од 2013. године када је у Оџацима отворена прва фабрика од 4.300 квадрата у којој ради 444
радника.
Поправити путеве
Како је рекао Вучић, договорено је да путеви у овом делу Србије буду поправљени, јер је то
важž но и због камиона који долазе у Фабрику, али и због запослених.
- Поносан сам на раднике, јер не представљате само себе и своје породице, јер имамо добре
вредне и честитет раднике који су направили добре резултате за Магну - рекао је Вучић.
Вучић се, по доласку у фабрику, састао са руководством компаније, а затим је обиš ао погон и
разговарао са радницима.
Нови погон свечано је отворен у присуству премијера Вучића, амбасадора Канаде у Србији
Филипа Пинингтона, министар привреде Горана Кнежевића, министра за рад Александра
Вулина, представника руководства компаније и локалне самоуправе.
"Магна сеатинг" послује у 18 европских земаља.
Како кажу у фабрици, сарадјују са локалном самоуправом и спроводе програме "Прва шанса",
интерни програм личног раста и развоја запослених, као и програм обуке средњошколаца.
Споразуми са Кином о извозу свињетине до краја године
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Вучић је изјавио је данас и да би до краја године Србија требало да потпише споразум са Кином
о извозу свињског меса, и нагласио да сви споразуми који су потписани са том државом
омогућавају развој српске привреде.
Вучић је, одговарајући на питања новинара у Оџацима, рекао да за јагњеће месо нема
проблема, и да је у вези с тим потписан споразум са Кином, али да јунетину и телетину немамо
ни за сопствене потребе.
- За јунеће месо морамо да сачекамо. За нас је важно да потпишемо за свињско месо, то ће бити
до краја године, као и за млеко и млечне производе - рекао је Вучић.
Он је објаснио да потписивање споразума са Кином у области пољопривреде, доприноси
развоју това телади и јунади и наше млечне индустрије.
- На основу уговора са Кинезима могу да се узму кредити, да се улаже у обртни капитал, да се
производи више - рекао је Вучић.
Верујем да ћемо с Кинезима постићи договор за Бор
Он је изразио данас велико задовољство што је кинески председник Си Ђинпинг говорио о
помоћи у решавању РТБ Бор и авио-линије између Србије и Кине, јер, како је навео, његове
речи, које су исказане и пред кинеским медијима, никада нису празна слова.
Он је новинарима у Оџацима казао да верује да ће бити постигнут договор у вези с РТБ Бор, да
је разговарао са кинеским компанијама, али и фирмама из других земаља, мада о детаљима не
може више да казе.
Рекао је да је РТБ Бор за нас важан, као што је и петрохемијски комплекс.
У новембру радови на обнови пруге од Београда до Старе Пазове
Вучић је данас изјавио и да ће у новембру почети радови на обнови пруге од Београда до Старе
Пазове, финансирани кинеским кредитом.
- За три године ће потпуно бити реконструисана цела пруга од Београда до Будимпеште на
којој ће се возови кретати просечном брзином 160 километара на сат - рекао је Вучић
новинарима у Оџацима.
Он је истакао да је током посете државне делегације Србије Кини потписан важан уговор о
изградњи најтеже деонице на Ибарско магаистрали, од Чачка до Пожеге, дужине 31 километар
и да ће радови почети 1. марта.

Вучић: Десет одсто веће плате у јавном сектору до краја године
Извор:Танјуг
ОЏАЦИ: Премијер Александар Вучић данас је у Оџацима најавио да би плате у јавном сектору
до краја године могле бити повећане и за десет одсто.
"Не говоримо више о два, три, пет одсто, биће, а надам се да ћемо имати снаге, пре краја ове
године, можда и за неки месец, повећање плата у јавном сектору за десет одсто. Такође,
повећаћемо минималац, а очекујемо и повећање плата у приоватном сектору који већ лагано
сустиже оне у јавном сектору", рекао је Вучић.
Све то, како је навео, урадили смо и моћи ћемо да урадимо захваљујуци озбиљности програма
који смо спроводили. Нисмо обмањивали грађане, радили смо тешке ствари, али смо тиме
омогућили бољи живот, закључио је Вучић.
Вучић: Не бих о увредама Харадинаја, али шта је са ЗСО?
8

Премијер и изабрани председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да нема намеру да
било ста дода на изјаве и увреде Рамуша Харадинаја, али је упозорио да Заједница српских
општина, иако је све договорено у Брислеу, ни четири године од тада није формирана.
Како је рекао, очигледно је да за то не постоји никаква жеља у Приштини и навео да је
својевремено рекаои да ћемо се ми Срби позивати на Бриселски споразум, а да остаје питање
како ће га неки други спроводити.Вучић је додао да то мора бити једна од тема о којима ће се
разговарати у наредном периоду.
Нису битне увреде Заева,већ,на пример, гласање МК у УНЕСKО
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да га не интересују увреде које му је, како
каже, упутио мандатар за састав нове владе Македоније Зоран Заев и поручио да ће судити по
делима, односно по томе како ће се Македонија поставити када буде гласање за пријем Косова
у чланство у Унеско.
Вучић је, одговарајући на питања новинара у Оџацима, рекао да је за њега увек важније како ће
се неко односити према Србији, него према њему лично."Када дође гласање у Унеску, онда
ћемо да видимо хоћете ли да испуните шта сте рекли", рекао је Вучић.
Он је додао да за разлику од Заева, не жели да говори шта мисли о њему, јер, како је рекао, није
на њему да излази са својим ставовима, већ је то на грађанима Македоније да закључују.
"Он представља другу по величини странку у Македонији. Имаће прилику да формира владу.
Видећемо, судићемо по делима. Не смета ми што је мене лично вређао, то говори више о њему
него о мени. Не журим да одговарам на такав начин", рекао је Вучић.
Вучић: "Вучићу, педеру" најбоља синтагма и за лоше и за добро
Премијер Александар Вучић прокоментарисао је, одговарајући на питања новинара, да је
постало уобичајено да је он за све крив.
"И када је нешто лоше и кад је добро - Вучићу педеру - је најбоља синтагма", приметио је
Вучић, реагујући на опаску да је и јуче у Нишу "окривљен" за то сто је Партизан узео
трофеј.
"Видите да и када победе некога, онда није довољно то што су победили, већ говоре: ''ми смо
победили и Вучића, који је дао све од себе против нас''. Подсетио бих да смо дали 1,2 милиона
евра када нису имали ни евро у каси", рекао је, и додао, успут, да "Вучићу педеру" чак и не
одговара истини.
Вучић: Није лако, али смањићемо дажбине на плате
Није лака одлука о смањењу пореза на рад, али ће тога бити, не много, али ће бити, поручио је
данас премијер Александар Вучић у Оџацима. Он је, одговарајући на питања новинара о
смањењу пореза и доприноса на рад, рекао да ће то бити можда један, два одсто, али да ће
свакако бити смањења, док ће на другој страни, поновио је, плате у јавном сектору бити
повећане, можда већ у септембру или октобру.
То све омогућено је добрим финансијким резултатима, што подразумева, рецимо, да је с
јучерашњим даном суфицит у државној каси био 23 милијарде, уместо 80 милијарди
дефицита, како је било пројектовано. "Па ви израчунајте колико је то побољшање", поруцио је
премијер додајући да се енергетика "подигла", рударство такође...
Очекујемо добре односе са САД
Премијер и изабрани председник Србије рекао је данас да очекује добре односе са САД и додаје
да је од првог дана нови председник САД Доналд Трамп суочен са бесомучном хајком, коју ће,
верује, да издржи. Рекао је да смо мала земља, а он мали политичар, да би се мешао у
унутрашње ствари Македоније, а камоли САД.
„Оно што видимо видимо од првог дана јесте да се против Трампа води бесомучна кампања. Од
првог дана, такву организовану хајку против неког нисам видео. Желимо успех и добре односе
са САД. Да ли ће моћи да издржи, то није лако ниједном човеку“, нагласио је Вучић,
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одговарајући на питања новинара. Он је указао да је и сам суочен са тим да о њему најлошије
говоре они којима је највише помогао.
„Они којима сам највише помогао показују највише мржње, а то може да се види данас и у САД.
Верујем да ће Трамп да издржи“, истакао је Вучић.
За ЕУ би било понижење да Харадинај буде преговарач
Премијер и изабрани председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да би било
понижавајуће и поражавајуће за ЕУ пре свега да Рамуш Харадинај буде у саставу делегације
Приштине на дијалогу у Бриселу и да сматра да ЕУ не може то да дозволи.
Вучић је одговарајући на питања новинара рекао да ћемо и ми видети ко ће бити у делегацији
јер ми одређујемо ко ће бити у нашој делегацији. Не може само да се нама нешто не свиђа,
може и њима и ту може бити изненађења, додао је Вучић.
Како је рекао неко би можда тиме да Београд испровоцира на неку рекацију па да будемо криви
за даљи ток разговора али и поручио да се ми никада не мешамо у то кога ће друга страна да
изабере у било каквим преговорима.Мислим да би било крајње поражавајуће и понижавајуће и
за нас и ЕУ да неко ко је тако тешке злочине учинио учествује у преговорима.

Вучић против Вујовића, ММФ-а и закона Србије
Пише: М. Обрадовић
Данило Шуковић: Мени то више делује као политички маркетинг него што је
засновано на чврстој реалности *Маџар: Јавне финансије су нам и даље у
драматичној ситуацији и још је сваки наговештај повећања расхода опасан
Обећања о расту плата у јавном сектору са којима је премијер Србије Александар Вучић
стидљиво почео од старта ове године јуче су се захуктала.
Он је на отварању фабрике у Оџацима изјавио да "не говоримо више о два, три, пет одсто, биће,
а надам се да ћемо имати снаге, пре краја ове године, можда и за неки месец, повећање плата у
јавном сектору за десет одсто", додајући да ће бити повећан и минималац.
Суфицит републичког буџета у првом кварталу ове године од седам милијарди динара или
примарни суфицит (када се изузму трошкови камата) од целе 54 милијарде динара јесу добар
резултат, али стручњаци оправдано сумњају да је довољно добар за оволико повећање плата.
Ако би плате биле повећане пред крај године, то би значајно оптеретило буџет у 2018. години.
Годишњи трошак плата у јавном сектору је око 400 милијарди динара, па би повећање од 10
одсто значило раст расхода за око 40 милијарди или око један одсто БДП-а.
Вучићево обећање се коси и са изјавама министра финансија Душана Вујовића, договорима са
ММФ-ом као и са фискалним правилима изложеним у Закону о буџетском систему.
Тако је Вујовић представљајући буџет за 2017. годину рекао да је "важно да примарни биланс
буде у суфициту довољно дуго, рецимо пет-шест година, да бисмо спустили удео дуга у БДП-у
до нивоа Мастрихта односно 60 одсто БДП-а". Истом приликом је изјавио да је циљ да се
повећањем БДП-а смање расходи за плате на осам одсто БДП-а, док се у овом тренутку из
буџета издваја око 10 одсто БДП-а за плате.
У Фискалним правилима установљеним 2011. године стоји да "принципи одговорног
фискалног управљања налажу свођење расхода за плате и пензије на одржив ниво, тако да ће
се тежити томе да учешће плата општег нивоа државе у БДП буде до седам одсто".
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С обзиром на најављени раст од три одсто ове године, који је упитан након лошег првог
квартала и међугодишњег раста од свега један одсто и пројекција међународних финансијских
институција од 3,5 одсто раста за следећу годину, очигледно је да би раст плата од 10 одсто био
корак у супротном смеру од декларисаних циљева. Остаје да се види како ММФ гледа на ово,
мада је њихова позиција ослабљена пошто актуелни аранжман истиче у марту следеће године,
а и до сада нису имали много замерки на одступања владе од договореног с обзиром на
смањење буџетског дефицита.
Узимајући у обзир кретања БДП-а и инфлације, економиста Данило Шуковић сматра да је
повећање плата од 10 одсто прекомерно и да у буџету нема ресурса за то.
"Мени то више делује као политички маркетинг него што је засновано на чврстој реалности.
Друга ствар је уопште концепт по коме неки министар или премијер одређује колике ће бити
плате. То треба да одређује тржиште рада и у јавном и у приватном сектору. То само показује
колико су нам слабе институције", напомиње Шуковић додајући да држава треба да обезбеди
климу да пословање буде успешно, па да одатле произиђу више плате.
И за професора Љубомира Маџара Вучићево обећање је лоша вест.
"Нагло смањење дефицита је добрим делом последица једнократних чинилаца који се неће
поновити. Привреда је још ровита, а структурни дефицит када се избаце ти једнократни
ефекти, и даље далеко од идеалног. Јавне финансије су нам и даље у драматичној ситуацији и и
даље је сваки наговештај повећања расхода опасан и непрепоручљив", оценио је Маџар.

Мали акционари Бека траже свој новац
Пише: М. Н. С.
Више од 400 малих акционара и бивших радника Београдске конфекције Беко читаве ове
недеље сукцесивно подносе личне захтеве за исплату дела потраживања из вишка стечајне
масе.
- Од 2009. године измирени су сви повериоци Бека и на рачуну је остао вишак који је са
каматама сада достигао износ од 30 милиона евра. Ми тражимо да се на име обавеза према
малим акционарима и радницима, исплати половина тог износа, а за остатак ћемо сачекати
расподелу по закључењу стечаја - каже за Данас Златко Кунштек, представник малих
акционара.
Њега брине то што се продаја објеката, иако за тим одавно више нема потребе, наставља.
- Пре неколико дана погон у Лазаревцу продат је једном турском предузетнику, а
градоначелник Синиша Мали јавно се хвалио како ће ту бити покренута производња. Није,
међутим, поменуо да је објекат, према судској процени вредан 1,6 милиона евра, продат за
450.000 - каже Кунштек и додаје да се ових дана очекује и оглас за погон у Ковину.

„Желвоз“ продат, званичници ћуте
Пише: Д. Ђ.
Одбор поверилаца стечајног дужника ФЖВ “Желвоз” данас се једногласно сагласио са продајом
ове смедеревске фабрике, иако су обе понуде пристигле на последњи оглас биле далеко испод
процењене вредности, сазнаје Данас из више извора.
Председник Одбора поверилаца није желела да говори о продаји “Желвоза”, стечајни управник
нас је упутио на Агенцију за лиценцирање стечајних управника, где нам је руководилац у
Центру за стечај, надлежна за Желвоз, рекла да се обратимо писаним путем. Регионални
портал Подунавље.инфо је објавио да је Фабрика железничких возила „Желвоз“ у стечају
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продата данас за износ од 163 милиона динара и да је купац „Виктори Солушнс“ д.о.о. из
Београда.
Процењена вредност „Желвоза“ уочи ове продаје, баш као и код претходне четири у протеклих
20 месеци, била је 1,15 милијарди динара. То практично значи да је „Желвоз“ продат за око 14
одсто процењене вредности, коју је у огласу навела Агенција за лиценцирање стечајних
управника.
У огласу се наводи и да процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност,
нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања
висине понуде.
Иначе, како преноси Подунавље.инфо, понуда „Виктори Солушнс“ је била за 3 милиона већа од
друге, оне коју је дала италијанска фирма „Ћимолаи“. Италијани су важили за озбиљног
претендента на имовину „Желвоза“, с обзиром да већ раде у једној од хала.
Нови власник је купио имовину, а са 163 милиона динара моћи ће да буде намирен само први
исплатни ред поверилаца. У њему су, срећом, каже извор портала Подунавље.инфо, и радници,
они који су у „Желвозу“ били најмање годину дана пре проглашења стечаја. Остаје да се види
колико ће они добити.

Судбина параћинске "Стакларе" биће позната 30. маја
Аутор:Милан Никић
Опстанак или стечај Српске фабрике стакла Параћин биће познато 30. маја, када ће бити
настављено рочиште започето данас у крагујевачком Привредном суду.
Чачанска фирма "Вексилум Балкан" је предлагач стечаја СФС због потраживања дуга од 40,3
милиона евра. Параћинска стаклара је данас оспорила Вексилуму да је правни поверилац дуга,
да СФС нема трајну неспособност плаћања, те да је Стаклара поднела кривичну пријаву против
организоване криминалне групе.
"Организатор те групе је Верица Матковић, бивша генерална директорка СФС, а у њој су и
Дејан Адамовић, члан Надзорног одбора СФС, адвокати из Београда Филип Матковић и
Восислав Илић, заступник прдлагача стечаја Слободан Спасојевић и Бугарин Цветан Василев,
некадашњи власник Српске фабрике стакла. Поднели смо кривичну пријаву против ових
особа, као организованој криминалној групи, републичком Тужилаштву за организовани
криминал", рекао је на рочишту у Привредном суду пуномоћник СФС адвокат Бранислав
Томашев.
Адвокат "Вексилум Балкана" Војислав Илић је нагласио да је Стаклара током 2012. и 2013.
године, кроз четири уговора о зајму добила новац од бугарског "Глас индустрија", а
трогодишњи рок враћања зајма истекао је у октобру прошле године.
Према речима Бранислава Јововића, председника Привредног суда у Крагујевцу и стечајног
судије у овом случају, данас је утврђивано постојање стечајног разлога за Стаклару, а наставак
је заказан за 30. мај.
"Пуномоћници стечајног предлагача и дужника приложи су на рочишту доказе који би могли
да буду значајни за оцену постојања стечајног разлога. Суд ће се упознати са новим
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чињеницама и донети одлуку на наредном рочишту", изјавио је за Н1 судија Бранислав
Јововић.

Мањи порези на зараду, већи минус у буџету
Аутор:Маја Ђурић

Они који раде ишчекују да виде колико ће, како је премијер поново најавио, да буду снижени
намети на плате. Вучић је на копаоничком форуму први пут изјавио да ће се то догодити током
године. Међутим, има ли у буџету простора са смањење тих прихода.
Веће плате у јавном сектору - мањи порези на зараду у приватном. Такве економске мере
поново најављује председник Владе Србије, који уверава да ће и са нове позиције председника
обећано испунити. Када и како - без детаља.
"Није лака одлука о смањењу пореза и доприноса на рад, али макар то било један - два - три пет одсто, биће. Али ће повећање плата бити свакако веће у односу на ово о чему сам говорио.
Н1: Када можемо да очекујемо? У најкраћем могућем року, до краја године све, а ово
мислим и надам се чак и пре тога. Верујем септембар, октобар", рекао је председник Владе
Србије Александар Вучић.
Економисти, ипак, са опрезом гледају на такав реформски корак. Упозоравају да држава
приходује много од пореза и да би свако смањење могло да се рефлектује као минус у
државном буџету.
"У збиру, приходи које држава остварује по основу опорезивања зарада су веома високи. У
збиру јавни приходи, односно порези и доприноси износе око 15 одсто бруто домаћег
производа, дакле негде око 4,5 милијарди годишње држава приходује по том основу. Смањење
пореза и доприноса на плате за један процентни поен би довело до пада буџетских прихода за
око 100 милиона евра годишње", каже професор Економског факултета Саша Ранђеловић.
"Имамо новца. На данашњи дан - данас је 17.мај, не 18. мај, на 17. мај имамо, јер не могу да
знам на 18. мај, за то ћу знати ујутру и на 17. мај имамо око 23 милијарди суфицит, а требало је
да имамо око 650 милиона дефицит, па ви сада израчунајте", рекао је Вучић.
Ниво оптерећења зарада у Србији је висок, што се види и на примеру просечне нето плате од
45.000 динара, на коју је пореско оптерећење око 28.000 динара, стога једна просечна плата
послодавца изнесе око 73.000 динара.
Питање је, сматрају стручњаци, шта је циљ смањења пореза - смањење сиве економије или
смањење незапослености.
"Не би било економски утемељено ослањати се на претпоставку да ћемо са једне стране
смањити порезе и доприносе, а да ће са друге стране радна активација и прелазак из сиве зоне
у легалне бити довољно велико да нам компензује губитак прихода услед смањења пореских
стопа. Нема никаквих доказа да би се то десило", наводи Саша Ранђеловић.
За привреднике би смењење оптерећења било позитивно, јер управо високе намете наводе као
кључан разлог због чега се одлази у сиву зону.

Одобрене нове мере штедње, смањују се приходи Грка
Извор:Бета/АП
Грчки парламент одобрио је по захтеву кредитора нове мере штедње, које ће додатно смањити
приходе Грка у наредне три године.
Закон је подржало свих 153 посланика владајуће коалиције премијера Алексиса Ципраса, док
су сви присутни опозициони посланици гласали против.
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Око 15.000 људи протестовало је испред парламента због нових резова на позив главних
синдиката. Десетине младих су бацали "молотовљеве коктеле" на полицију која је чувала
парламент и која је одговорила сузавцем. Полиција је саопштила да је један човек ухапшен док
је више приведено због учешћа у насиљу.
Сукоби у Атини су избили и јуче током протеста због нових мера штедње.
Нове мере за стезање каиша укључују још једно смањење плата и пензија и повећање пореза,
што је коалициона влада прихватила, да би од међународних поверилаца добила нову
позајмицу.
Грчка зависи од међународне помоћи од 2010. године. Да би добила средства морала је да
смањи плате, повећа порезе и спроведе реформе за повећање буџетских прихода, али је
продубљена рецесија избрисала четвртину привреде, док је скоро сваки четврти запослени
остао без посла.
У склопу трећег споразума о међународној помоћи, Грчка мора да спроведе низ темељних
економских реформи да би добила позајмице.

Канадска компанија отворила погон у Оџацима
Извор:Бета
Канадска компанија Магна ситинг отворила је погон у Оџацима да би проширила капацитет за
производњу пресвлака аутомобилских седишта.
Та компанија је пре четири године почела производњу у Оџацима и запослила 300 радника, а
сада запошљава око 1.200 људи.
Влада Србије је до сада Магни дала подстицаје од око 4,5 милиона евра за отварање радних
места.
Отварању новог погона у Оџацима присуствовали су премијер Србије Александар Вучић,
министри привреде и рада, Горан Кнежевић и Александар Вулин, амбасадор Канаде у Србији
Филип Пинингтон, представници руководства компаније и локалне власти.
Вучић је рекао да су у Србију добродошли инвеститори који запошљавају раднике, што ће
Влада Србије подржавати субвенцијама.
Он је најавио да ће захваљујући добром стању у буџету од идуће године значајно бити повећане
плате у јавном сектору и пензије.

Вучић најавио повећање плата у јавном сектору за 10%
Извор:ФоНет
Премијер Србије Александар Вучић најавио је да се нада да ће држава имати снаге да плате у
јавном сектору, до краја године или "за неки месец", повећа плате за 10 одсто.
Вучић је, на свачаности поводом отварања новог погона компаније за производњу пресвлака за
аутомобилска седишта Магма у Оџацима, рекао да ће бити повећане и пензије, а све то је
могуће зато што је креиран успешан економски амбијент, јер је држава ликвидна и нема
проблема с буџетом.
Како је истакао, приватни сектор стиже јавни, јер је у протеклом периоду повећавао плате више
од јавног.
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Синдикат тражи да Вучић пензионерима врати примања
Извор:Бета
Удружење синдиката пензионера данас је затражило од будућег председника Србије
Александара Вучића да предложи да Влада врати пензије на ранији ниво и пензионерима
надокнади оно што им је узето.
"Ваша нова функција, према Уставу Србије, садржи мање надлежности у политичком процесу
од посла који сте до сада обављали, али је зато много одговорнија. Зато Вас позивамо да
употребите свој ауторитет, легитимитет и утицај и сугеришете будућем мандатару, кога ћете
несумњиво Ви изабрати, да предложи укидање дискриминације пензионера и надокнади све
што им је до сада одузето", наводи се у писму Синдиката пензионера упућеном Вучићу.
Истакнуто је да би тиме премијер Вучић који до краја маја треба да преузме дужност
председника Србије, показао да на новој функцији жели да делује уједињујуће, да му је важно
очување правног поретка и заштита уставних вредности "на које ово друштво позива".
Плате у јавном сектору као и пензије веће од 25.000 динара умањене су за више од 10 одсто од
новембра 2014. године због мера штедње у буџету. Од тада су те исплате два пута повећаване по
неколико процената.
Вучић је јуче најавио да ће за неколико месеци бити донета одлука о повећању плата у јавном
сектору вероватно за 10 одсто, као и да ће и пензије значајније бити увећане.
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