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УКРАТКО

12 ЕКОНОМИЈАekonomija@politika.rs

Званични девизни курс НБС

Курсеви се примењују од 8.00 часова 16. децембар 2015. и важиће
до 8.00 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа

Курс за ефективу евра износи: куповни 121,4208, продајни 123,1326.
Званични средњи курс динара према евру за данас је 122,0795.

Земља

Евр. мон. унија

Аустралија

Канада

Кина

Данска

Јапан

Норвешка

Руска Фед.

Шведска

Швајцарска

В. Британија

САД

Валута

1 евро

1 долар

1 долар

1 јуан

1 круна

100 јена

1 круна

1 рубља

1 круна

1 франак

1 фунта

1 долар

Куповни

121,9099

80,2673

81,0840

17,2301

16,3327

91,3867

12,8305

1,5798

13,1118

112,4734

167,5967

111,3942

Продајни

122,6435

80,7503

81,5720

17,3337

16,4309

91,9367

12,9077

1,5894

13,1908

113,1502

168,6053

112,0646

Средњи

122,2767

80,5088

81,3280

17,2819

16,3818

91,6617

12,8691

1,5846

13,1513

112,8118

168,1010

111,7294

Ознака

EUR

AUD

CAD

CNY

DKK

JPY

NOK

RUB

SEK

CHF

GBP

USD

Женекојесуспасле„Телеком”
У по ре ђе њу са ре ги о нал ним опе ра те ри ма, наш је у са мом вр ху по про фи та бил но сти и има 
при ход и ин ве сти ци је ве ће не го сви оста ли у Ср би ји за јед но, каже Алек сан дра Сми ља нић

„Те ле ком” је, бар за са да, остао наш. 
Еко но ми ста Бран ко Дра гаш, је дан 
од про тив ни ка да се про да на ци о
нал на те ле ко му ни ка ци о на ком па ни
ја, сма тра да су за то на ро чи то за слу
жне же не. Мо же би ти да је ан га жман 
срп ских же на на дру штве ним мре жа
ма у од бра ни „Те ле ко ма” ути цао на 
чла но ве вла де да јед но ду шно гла са
ју про тив ње го ве про да је. Aкo je та
квог „жен ског по кре та от по ра” би ло, 
упу ће ни тврдe да су ње го ве во ђе би
ле две же не. Про фе сор ке Алек сан дра 
Сми ља нић, бив ша ми ни стар ка те ле
ко му ни ка ци ја и Ја сми на Ву јић, пр ва 
же на шеф ка те дре за ну кле ар ни ин
же ње ринг на чу ве ном ка ли фор ниј
ском уни вер зи те ту Бер кли, чел ни це 
су Ини ци ја тив ног од бо ра „Те ле ком је 
наш” – вр хов ног шта ба од бра не ове 
„срп ске сре бр ни не”. 

Али, до би је на бит ка у од бра ни ком
па ни је од стра те шког зна ча ја за на
род и др жа ву, не зна чи да је до би јен и 
рат. Мо же ли се „Те ле ком” од бра ни ти 
– да оста не са мо наш? 

Са го вор ни це „По ли ти ке” оста ју 
при тврд њи да „Те ле ком” ни ка ко не 
тре ба про да ти, јер би ште та би ла не
у по ре ди во ве ћа од сва ке су ме нов ца 
ко ја би се до би ла. 

Алек сан дра Сми ља нић про тив ник 
је про да је „Те ле ко ма” још од пр вог 
по ку ша ја 2011. го ди не. 

– Фи нан сиј ски из ве шта ји „Те ле
ко ма” ка зу ју да до бро по слу је – ка же 
Сми ља ни ће ва. 

– У по ре ђе њу са ре ги о нал ним опе
ра те ри ма слич не ве ли чи не, у са мом 
је вр ху по про фи та бил но сти и ме ђу 
нај ма ње за ду же ним, упр кос то ме што 
је ку пио не ко ли ко ком па ни ја, укљу
чу ју ћи и сво јих 20 од сто од ОТЕ. И 
oвој наш има про фит, при ход и ин ве
сти ци је ве ће не го сви оста ли опе ра
те ри у Ср би ји за јед но. 

Сла же се да ње го во по сло ва ње мо
ра да бу де тран спа рент ни је. 

– Ни је до бро ка да по ве ре ник за ин
формацијеодјавногзначаја, или Са
вет за бор бу про тив ко руп ци је ка жу 
да „Те ле ком” не ће да об ја ви де та ље 
свог по сло ва ња – ка же на ша са го
вор ни ца.

– За ко ном тре ба утвр ди ти оба ве
зу и дру гих опе ра те ра ко ји по слу ју 
у Ср би ји на јав ност и де таљ не го ди

шње из ве шта је. Без об зи ра што је реч 
о при ват ним или фир ма ма у вла сни
штву дру гих др жа ва. 

Сми ља ни ће ва под се ћа да сва три 
зна чај на опе ра те ра – „Те ле нор”, ВИП 
и СББ – ко ри сте огра ни че не др жав не 
ре сур се: фре квент не оп се ге и „Те ле
ко мо ву” ин фра струк ту ру под по вољ
ним усло ви ма. На по ми ње да СББ и 
ВИП го ди на ма при ја вљу ју ве ли ки 
при ход и нул ти про фит, и „би ло би 
ва жно ис пи та ти о че му се ра ди”. 

Пре ма по да ци ма Аген ци је за при
вред не ре ги стре „Те ле ком” је про шле 
го ди не имао до бит од 140 ми ли о на 
евра. „Те ле нор” је имао до бит од 87 
ми ли о на евра, док су ВИП и СББ би
ли у гу бит ку. Ми нус ВИПа на кра ју 
2014. го ди не био је 44 ми ли о на евра, 
а СББ 20 ми ли о на евра.

Ка ко оце њу је за ла га ње за до во ђе ње 
про фе си о нал ног ме наџ мен та? 

Су де ћи по фи нан сиј ским ре зул та
ти ма, сма тра да ме наџ мент до бро ра
ди. Од би ја ње по сло вод ства да оба ве
шта ва јав ност о де та љи ма ре зул та та, 
ка зу је јој да ве ро ват но има ме ста за 
по бољ ша ња. За ме ра ме наџ мен ту што 
ни је пру жио от пор про да ји ком па ни
је:

– То ми го во ри или да ме наџ мент 
не раз у ме зна чај те ле ко му ни ка ци
ја и ште ту ко ја би про да јом „Те ле ко
ма” на ста ла, што је за бри ња ва ју ће, 
или ме наџ мент ра ди и од лу чу је под 
при ти ском вла сти, што та ко ђе ни је 

до бро. При ча да ме наџ мент мо ра да 
слу ша вла ду, јер је др жа ва вла сник, не 
сто ји. Ни је вла да вла сник „Те ле ко ма”, 
већ гра ђа ни. 

Сми ља ни ће ва твр ди да би и про да ја 
ма њин ског па ке та во ди ла „ко нач ној 
ка пи ту ла ци ји”.

– Про да јом ма њин ског, сти же се до 
про да је ве ћин ског па ке та ак ци ја, са
мо спо ри је – сма тра Сми ља ни ће ва. – 
Куп ци ма њин ског па ке та он да при
ти ска ју др жа ву да про да свој удео. 
Про да јом би ло ког де ла, гу би се кон
тро ла над ком па ни јом, као и део про
фи та. С дру ге стра не, но вац од про да
је ак ци ја не мо же да се уло жи у не што 
про фи та бил ни је, јер су те ле ко му ни
ка ци је нај про фи та бил ни ја при вред
на гра на. 

Не усу ђу је се, ка же, да тврд ња ма о 
ви шку за по сле них угро жа ва не чи ју 
ег зи стен ци ју, на ро чи то ка да иза та
квих тврд њи не сто је озбиљ не ана
ли зе. Они ко ји твр де да у „Те ле ко му” 
има мно го ви ше за по сле них не го у 
„Те ле но ру”, а има ју при бли жан број 
мо бил них ко ри сни ка, не ма ју у ви ду 
да „Те ле ком” има ве о ма ве ли ку и раз
гра на ту фик сну мре жу, ко ја зах те ва 
ве ћа ула га ња и ком пли ко ва ни је одр
жа ва ње од мо бил не.

– Тре ба зна ти и да се кроз „Те ле ко
мо ву” фик сну мре жу пре но си те ле ко
му ни ка ци о ни са о бра ћај ВИПа, „Те
ле но ра” и СББа, и то по по вољ ним 
це на ма пре ма ди рек ти ва ма Европ ске 

ко ми си је. Да кле, ве ли ки број за по сле
них у „Те ле ко му” ра ди за дру ге опе ра
те ре по ни ским це на ма – на по ми ње 
Сми ља ни ће ва. 

Кад Ја сми ну Ву јић пи та ју за што је 
про тив про да је „Те ле ко ма”, она ис
при ча сле де ћу анег до ту:

– У фил му „Згод на же на” Ри чард 
Гир и Џу ли ја Ро бертс раз го ва ра ју о то
ме чи ме се он ба ви. Он ка же да ку пу
је ком па ни је, па их он да рас пар ча ва 
на де ло ве и про да је, за ра ђу ју ћи та ко 
огром не па ре. Она на то од го ва ра: „А, 
раз у мем. Ти ра диш као ло по ви ко ји 
кра ду ауто мо би ле, рас ту ре их, про да
ју де ло ве и та ко за ра де мно го ви ше”. 

Ву ји ће ва ка же да су се као мо гу ћи 
куп ци „Те ле ко ма” по ми ња ли и аме
рич ки „хеџ” фон до ви. Да су се они до
ко па ли „Те ле ко ма”, за вр шио би као 
укра де ни ауто мо бил. От пу сти ли би 
рад ни ке, по де ли ли ком па ни ју на де
ло ве, про да ли би је уз ве ли ки про фит 
– и оти шли из Ср би је. 

Ву ји ће ва је убе ђе на да је до бро што 
„Те ле ком” ни је про дат, јер ће на ста
ви ти да пу ни бу џет, ку по ва ће до ма
ћу опре му и софт ве ре, по ма га ти кул
ту ру, спорт и ула га ти у раз вој ма ње 
раз ви је них под руч ја. 

Син ди кал ци „Те ле ко ма” су пре три 
да на сла ви ли. Ча сти ли су руч ком све 
оне ко ји су до при не ли да се „Те ле ком” 
не про да. Ја ми на Ву јић и Алек сан дра 
Сми ља нић ни су би ле по зва не.

 А. Ми ка ви ца

Спо ра зум са Халк бан ком про пао  
у по след њи час

Ча чак – При вред ни суд у Чач ку, на пред лог Халк бан ке, 
по кре нуо је сте чај ни по сту пак над Фа бри ком ре зног ала та 
(ФРА) и пр во по ве ри лач ко ро чи ште за ка зао је за 21. ја ну
ар иду ће го ди не. На по чет ку прет ход ног сте чај ног по ступ
ка пре ме сец да на бан ка је зах те ва ла да се сте чај отво ри 
и над свих се дам за ви сних дру шта ва овог пред у зе ћа, али 
је на кнад но по ву кла тај пред лог, па у сте чај иде са мо ма
тич но пред у зе ће. Под не ском од 12. но вем бра ове го ди не, 
тур ска Халк бан ка (ко ја је не дав но ку пи ла Ча чан ску бан
ку за 10,1 ми ли он евра) на во ди да је ФРА 2006. го ди не са 
Ча чан ском бан ком за кљу чи ла уго вор о ре про гра ми ра њу 
де ви зног ду га Па ри ском клу бу по ве ри ла ца, и да је 31. ок
то бра ове го ди не из но сио 2,78 ми ли о на евра и 2,83 ми
ли о на до ла ра. Од На род не бан ке Ср би је при ба вље не су и 
по твр де о бло ка ди, па се из тог до ку мен та ви ди да је 10. 
но вем бра ове го ди не ра чун био бло ки ран за 17,1 ми ли он 
ди на ра у тра ја њу од три и по го ди не (1.258 да на).

Фа бри ка је осам де се тих го ди на про шлог ве ка, са 4.500 
за по сле них, би ла нај ве ћи про из во ђач ала та у СФРЈ. У про
грам ре струк ту ри ра ња уве де на је 31. мар та 2010. и за тим 
по сло ва ла са пот пу но бло ки ра ним ра чу ни ма, али уз го ди
шњу ре а ли за ци ју од чак око пет ми ли о на евра. Др жав на 
за шти та за гру пу фа бри ка у ре струк ту ри ра њу, ко јој је при
па да ла и ова са тре нут но 578 за по сле них, ис те кла је 31. 
ок то бра ове го ди не. Али, уво ђе ње сте ча ја је, и по ред свих 
про бле ма ко лек ти ва, до не кле из не на ђу ју ћи обрт.

Јер, ру ко вод ство ФРА пре го ва ра ло је са упра вом тур
ске бан ке око от пла те ду га, и до го вор је био на по мо лу. 
Про шлог пет ка, за ме ник гра до на чел ни ка Чач ка Ра ден ко 
Лу ко вић, са оп штио нам је да је пред пот пи си ва њем спо
ра зум по ко ме би Тур ци при ста ли да им ФРА на име оног 
ду га од око пет ми ли о на, ис пла ти је дан ми ли он евра или 
20 од сто. И то 200.000 евра од мах, док би оста лих 800.000 
би ло пла ће но на по чек, уз га ран ци ју Фон да за раз вој. У 
то ку тог да на, ме ђу тим, све се про ме ни ло. Бан ка ни је по

ву кла пред лог за уво ђе ње сте ча ја ко ји је пре кју че и по кре
нут, ре ше њем При вред ног су да у овом гра ду.

Ди рек то ри ФРА ју че су би ли у Бе о гра ду, по ку ша ва ју ћи 
да на ђу ре ше ње за оп ста нак ко лек ти ва, док су са мо стал ни 
син ди ка ти фа бри ке и гра да Чач ка при ку пља ли чи ње ни
це о то ме шта се у ства ри зби ло. Син ди кал ци су до шли до 
по да тка да је бан ка про ме ни ла ми шље ње јер је ча чан ско 
пред у зе ће „Ате ник ко мерц”, ко је тр гу је че ли ком и ме та
ли ма, спрем но да ку пи део ФРА код град ске бол ни це. Ро
до љуб По по вић, вла сник „Ате ник ко мер ца” ре као нам је 
ју че да не же ли да го во ри о то ме, на по ми њу ћи да му је ста
ло „да ФРА на ста ви да ра ди и по слу је, али на но вим осно
ва ма”. Ка пи тал ФРА про це њен је на че ти ри ми ли о на евра, 
и ве ћин ски вла сник је др жа ва чи ји је па кет (57,65 од сто) 
у ав гу сту ове го ди не био по ну ђен на про да ју по по чет ној 
це ни од 2,33 ми ли о на евра. Ни је се ја вио ни ко па је дру га 
про да ја огла ше на у сеп тем бру, по це ни од са мо 777.433 
евра, али са истим ис хо дом. 

ФРА, по след ња ве ли ка др жав на фа бри ка у ча чан ском 
кра ју, има 80 за по сле них и мо гу ће је да ће они, уво ђе њем 
сте ча ја, би ти при до да ти на ста ње за ви сним дру штви ма, 
ка ко се на да ју у син ди ка ту. Рад ни ци кажу да су се у све 
ово упле ли и ло кал ни по ли ти ча ри.

 Г. Ота ше вић 
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Детаљизпроизводњеупогонузаобрадурупе

Судећипофинансијскимрезултатимасадашњименаџментдоброводикомпанију

ИзвозуРусију
повећан12пута

МинистаркапољопривредеСнежана
Богосављевић-Бошковићиамбасадор
РусијеАлександарЧепуринизразилису
јучезадовољствооствареномспољно-
трговинскомразменомпољопривред-
но-прехрамбенихпроизвода,којаизго-
динеугодинубележисвевећираст.„Од
2005.до2014.годинеразменајепове-
ћанаблизу12пута.Извозјеувећан15,6
пута,аувозседампута.У2014.години
извозизСрбијеуРусијуизноси312ми-
лионадолара,аувозсвега60милиона
долара.Тимејестворенсуфицитнасрп-
скојстраниод252милионадолара”,на-
водисеусаопштењу. Бета

ОтворенКорејски
пословницентар
Циљвладеједау2016.годиниСрбија
имадвемилијардеевраинвестиција,
чемућедопринетииКорејскипослов-
ницентаруБеограду,рекаојејучеми-
нистарпривредеЖељкоСертић.
Онјенаотварањуистакаодатонеће
битилакоидајепотребномењатина-
вике,институцијеимоделекономске
дипломатије,алидајеуверендаћеби-
тидобрирезултати.Сертићјерекаода
јеовегодинеВладаСрбијеобезбедила
20одстовишедиректнихинвестиција
негоупрошлојгодини.„ОтварањеКо-
рејскогпословногцентрабићеприлика
дасеповећабројинвеститораизтезе-
мље”,оцениојеминистарпривредеи
навеопримеркорејскекомпаније„Ју-
ра”којаимачетирифабрикеуСрбијии
намеравадаотворијошједну. Бета

Побољшањепословне
климеу15општина
Министарствопривредеодабралоје
15локалнихсамоуправакојесуиспу-
нилеусловеиостварилеправонако-
ришћењесредставазасуфинансирање
пројекатаодзначајазарегионалнии
локалниразвој.Укупнавредностових
пројекатакојеградовииопштинефи-
нансирајуизсопственихилидругихиз-
вораје493.171.811динара.
Локалнесамоуправекојимајеодобре-
носуфинансирањепројекатасу:Власо-
тинце,Мионица,Бач,Оџаци,Тител,
Врање,Кладово,Ужице,Ивањица,Го-
лубац,Ћуприја,ВеликаПлана,Смеде-
рево,НишиКраљево.Пројектисеод-
носенаунапређењеинфраструктуре,
отварањемалихисредњихпредузећа,
повећањезапослености,иновативно-
стииконкурентности. Танјуг




