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Вучић: Уговор с Вансијем ми је као песма...
Председник Србије Александар Вучић истакао је да је договор о концесији за аеродром Никола
Тесла најбољи пример и доказ колико је Србија другачија, као и колика је разлика између
власти и опозиције, те ко говори истину, а ко не.
Вучић је синоћ, гостујући на РТС-у, изнао детаљне податке о договору са француском
компанијом Ванси, која ће за концесиони уговор на 25 година, одмах, на основу концесионе
накнаде, уплатити 501 милион евра, од чега 417 милиона иде држави, а 84 грађанима, малим
концесионарима. „Ми смо пре годину и по кренули у веома трарснпарентан, отворен и поштен
процес давања концесије на само 25 година. Донели смо одлуку после неуспеле приватизације
Телекома, за коју ме још увек душа боли што сам подлегао политичким притисцима, јер је
требало да изгурам оно што је боље за земљу, а не да слушам савете незналица”, објаснио је
он.Подсетио је да је као правни и финансијски саветник за процес давања концесије за
аеродром изабрана велика светска компанија „Лазар”.„У њој ради Божидар Ђелић. Не знам
како су могли да га приме, али толико о томе колико је то пријатељска компанија нама.
Међутим, она је једна од три најдоминантније у свету”, указао је Вучић.Рекао је да је на почетку
процеса говорио да ћемо моћи да рачунамо на концесиону накнаду у висини између 300 и 350
милиона евра, а да 2012. није било могуће да буде више од 40 милиона. „Данас смо добили 501
милиона евра. То је свота коју нисмо могли ни да сањамо. Добићемо у наредних 25 година 228
милиона евра, односно просечно девет милиона евра на годишњем нивоу током концесионог
уговора на основу концесионе таксе. Поред тога, договорене су инвестиције у висини од 732
милиона евра”, објаснио је Вучић додајући да су потребна дубинска реконструкција постојеће
писте, као и „уметнута” писта, јер непрестано расте број путника.На критике „стручњака” из
бившег режима, да уговор не ваља и да је требало Србија сама да управља аеродромом због
великих профита, Вучић је изнео податак да је просечно од 2002. до 2013. годишњи профит
био око 8,2 милиона евра.„Пута 25 то значи да би био нешто више од 200 милиона евра. А ми
сада добијамо 501 милиона евра...Такође ћемо добити и даљих 228 милиона евра, најмање, јер
се обавеза повећава ако имамо раст већи од пет одсто. Они су, када се то све сабере, хтели да
украду Србији 320 милиона евра, плус инвестиције. Хтели су у своје џепове да ставе и зато им
Вучић смета. Хтели су у своје џепове да ставе 1,060 милијарди евра тражећи да се задужујемо за
аеродром. Нећемо се задуживати, и не дам им да пљачкају Србију додатним кредитима, који би
довели до раста јавног дуга, а ја желим да пада”, казао је он.
Додао је да није као претходници који су правили уговоре са пољским аутобусима и себи
узимали паре у џеп, а дозволили да пропада Икарбус.На упит новинара, Вучић је указао да није
добро поредити уговор Фијата и концесију за аеродром. „Ово је за мене најлепша песма, коју
могу да слушам и певам”, додао је он настављајући да прича о успешном уговору са
Вансијем.Указао је да је Србија за аеродром добила много више него земље у суседству, посебно
наведећи пример Загреба, аеродрома у земљи чланици ЕУ, где је аеродром дат на 30 година у
концесију и то за дупло мање новца него Србија за 25 година.Ванси, према његовим речима, је
компанија која управља бројним светским аеродромима, који имају много више путника него
београдски, једна од најуспешнијих европских компанија.„Они ће да подигну пословање на
виши ниво, изградиће нове терминале. Хоће да зараде више и бориће се за то. Видео сам њихов
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бизнис план. Они ће да утроструче профит јер боље управљају, боље знају, а верују у Србију
много више”, рекао је Вучић. Указао је да држава сада више нема проблема са аеродромом и да
не мора да убацује државне паре.Истовремено је казао да ће држава наставити да води рачуна о
националном превознику, а да Ванси рачуна да ће 40 до 46 одсто од укупног броја операција
бити везан за Ер Србију. „То показује да рачунају на националну компанију”, истакао је он
додајући да Ер Србија добро функционише иако ниједној компанији није лако, а као пример
навео је Луфтханзин Ер Берлин.Такође је навео да је уговором заштићен раст регионалних
аеродрома Ниш, Краљево, Поникве, за које ћемо имати право да их даље развијамо.
Истовремено је указао да у Нишу нису разумели да све време смањују капацитете Београда, јер
највећи број путника тог аеродрома су Срби.Уверен је да Ванси неће повећати цене за
аеродромске таксе, јер не би било раста броја путника, а њихова моћ се мери бројем путника.

Од неких диплома никаква корист
Аутор: Бранислав Радивојша
Све више је уписних и дипломираних студената, али не и оних који су потребни овдашњем
тржишту, па неки од њих одлазе у иностранство и тамо раде послове са нижим
квалификацијама
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Већ неколико година, изузев у 2017, у Србији се повећава удео незапослених с високом и вишом
школском спремом међу укупним бројем оних који траже посао. Године 2011. они су чинили
12,1 одсто популације на списковима Националне службе запошљавања, 2012. било их 13,9,
затим су 2014. доспели до 14 процената, а рекорд је забележен 2016. када их је било 14,8 одсто.
Док у истом периоду неке слабије образоване категорије бележе чак благи пад укупног броја
незапослених, наши дипломци од 2012. године углавном премашују сто хиљада оних који су
регистровани на евиденцији НСЗ-а.Изузетак забележен прошле године довео је до пада броја
незапослених и у овим степенима стручне спреме, али то не умањује утисак да Србија има
исувише оних који су ,,завршили највише школе” – за бирое рада.Једина утеха је у томе да по
овим високим процентима наша држава није изузетак: према подацима из јула прошле године,
Хрватска је међу незапосленим становништвом као и Србија имала 14,5 одсто оних са шестим и
седмим степеном стручности, док је у Црној Гори у децембру 2016. скоро сваки пети без посла
био с дипломом факултета или више школе.У децембру прошле године међу онима који траже
посао у Србији је било и 182 доктора наука, док их је рецимо 2013. регистровано 64. Међутим,
Словенија је на бироу рада исте године имала 129 доктора наука, што значи да се мање-више
све земље с овог подручја суочавају с незапосленошћу оних у које се током школовања
финансијски највише улаже.

Мења се обрачун просечних плата у Србији
Нова методологија израчунавања плата за узорак ће узимати све пореске пријаве, а просечне
плате ће се израчунавати на основу обрачунатих зарада за текући месец.
"Републички завод за статистику (РЗС) просечне плате у Србији до сада је рачунао на основу
узорка од 8.000 фирми, односно њихових локалних јединица, а од ове године рачунаће на
основу пријава Пореској управи о обрачунатим порезима и доприносима", рекла је начелница
Оделења за тржиште рада у Републичком заводу за статистику Весна Пантелић.
Она је рекла да се просек плата у Србији од 1963. године рачуна на основу месечног
истраживања о запосленима и зарадама запослених (РАД-1), током кога одабране фирме
попуњавају образац о броју запослених и маси исплаћених зарада у одређеном
месецу.Просечне нето зараде за новембар прошле године у Србији износиле су 47.575 динара, а
највише су биле у Београдском региону 58.902 динара, док су најниже у Шумадији и западној
Србији, где је просек био 40.696 динара по запосленом.
Додала је да су из узорка од 8.000 фирми искључени запослени у Министарству унутрашњих
послова и Министарству одбране, као и запослени на привременим и повременим
пословима.Према подацима РЗС у Србији је активно 87.000 правих лица, где је запослено око
1.500.000 људи, и 165.000 предузетника, где је запослено око 300.000 људи.
Она је најавила да ће у фебруару јавност бити информисана о новом извору и новој
методологији за обрачун просечних зарада, као и о упоредном приказу просечних зарада за
2017. годину на бази истраживања РАД 1 и на бази података из Пореске управе.
Пореска управа, према њеним речима, не располаже информацијом о томе да ли је свака
зарада за коју је поднета пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима (ППП-ПД
образац) заиста и исплаћена, па ће се нови подаци о просечним зарадама односити на
обрачунате, не на исплаћене зараде.
4

"РЗС ће у фебруару објавити упоредне податке по једној и другој методологији али не
очекујемо значајнија и већа одступања од један до два одсто на општем нивоу, осим код
просечних плата у општинама где ће се од сада рачунати просек зарада оних који у њој живе, а
не оних који раде у тим општинама", објаснила је Пантелић.
Нова методологија израчунавања плата за узорак ће узимати све пореске пријаве, а просечне
плате ће се израчунавати на основу обрачунатих зарада за текући месец, што значи да у просек
неће улазити ванредне исплате зарада пред празнике које се не односе на тај месец, као што је
до сада био случај.

5

