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БА ЊА ЛУ КА - Ку по ви на
ак ци ја по зна тих ком па ни ја
по пут "Феј сбу ка", "Берк шир
Ха та ве ја" и "Са но фи-Авен -
ти са" већ је уро ди ла пло дом
јер је Пен зиј ски ре зер вни
фонд (ПРЕФ) РС дио ди ви -
ден ди до био упра во са стра -
них тр жи шта.

Ис та као је то за "Глас Срп -
ске" ди рек тор Дру -
штва за упра вља ње
ПРЕФ-ом Ми лош
Гру јић, до дав ши
да су ду го пра ви -
ли ана ли зе и стра -
те ги је и че ка ли
по во љан тре ну так
за тај ис ко рак. 

- Ис ко ри сти ли смо
пад ци је на на стра -
ним тр жи -
шти ма,
у з р о  -
ко ван
к р и  -
з о м

ко ју је ге не ри са ла пан -
де ми ја, те ку пи ли хар -
ти је за ко је сма тра мо да
су ду го роч но од лич на
ин ве сти ци ја. По ен та је

да ни -
с м о

к у  -

по ва ли са мо због име на
већ за то што смо пре по -

зна ли да еми тент има
до бре пер фор ман се -
ре као је Гру јић, до да -
ју ћи да су уз то очу ва -

ли ври јед ност имо ви не фон -
да.

У скла ду са ин ве сти ци о -
ном по ли ти ком и ци ље ви ма,
Гру јић ис ти че да је ПРЕФ у
про шлој го ди ни про да вао ак -

ци је еми те на та од ко јих се не
оства ру је про фит и чи ји еми -
тен ти не ис пла ћу ју ди ви ден -
ду, а до би је ни но вац су
углав ном ула га ли у об ве зни -
це од ко јих оства ру ју при хо де
од ка ма та.

- На кра ју 2019. го ди не
имо ви на под упра вља њем је
из но си ла 232,78 ми ли о на КМ,
а на кра ју 2020. го ди не 238,79
ми ли о на ма ра ка, што пред -
ста вља по ве ћа ње од 2,58 од -
сто - ка зао је Гру јић,
по ја снив ши да про шло го ди -
шња до бит ПРЕФ-а од 8,42
ми ли о на ма ра ка пред ста вља
по врат од 3,53 од сто у од но су
на имо ви ну под упра вља њем.

Гру јић на во ди да су за
про шло го ди шњи ре зул тат
ПРЕФ-а, из ме ђу оста лог, за -
слу жни при ли\ ви од ди ви -
ден ди, об ве зни ца и стра них
ула га ња. На и ме, до дао је, шест
еми те на та РС из порт фе ља
ПРЕФ-а, од но сно "Те ле ком
Срп ске" Ба ња лу ка, "ТГТ" Лак -
та ши, "Ме ри ди ан" Ба ња лу ка,
"Гас Про мет" Ис точ но Са ра је -
во-Па ле, "Ро ма ни ја пу те ви" Со -
ко лац и "Хи дро е лек тра не на
Дри ни", ис пла ти ли су ди ви -
ден ду у укуп ном из но су од
6,24 ми ли о на КМ. 

- Укуп ни при хо ди Фон да
из но се 11,77 ми ли о на ма ра ка.
Од то га, као и сва ке го ди не до
са да, ис пла ћу је мо ди ви ден ду
у мак си мал но за ко ном до зво -
ље ном из но су. Као ре зул тат
про це са ре струк ту ри ра ња
порт фе ља од осни ва ња и у
про шлој го ди ни је на ста вљен
тренд ста бил них при хо да од
ка ма та по осно ву ула га ња у
ду жнич ке хар ти је од ври јед -
но сти и де по зи те.  Тре нут но је
око 40 од сто порт фе ља у ду -
жнич ким фи нан сиј ским ин -
стру мен ти ма, де по зи ти ма и
го то ви ни, што пру жа увје ре -
ње да ће мо и бу дућ но сти пру -
жи ти по др шку пен зиј ском
си сте му  Срп ске - на вео је Гру -
јић.

Дру штво за упра вља ње
ПРЕФ-ом и ПРЕФ су и ла ни
до би ли по зи тив но ре ви зор -
ско ми шље ње као и свих де -
сет го ди на од осни ва ња, а
њи хо ве фи нан сиј ске из вје -
шта је про шле го ди не пр ви
пут ре ви ди ра ла је ре ви зор ска
ку ћа "Ernst & Youn ge".

СА РА ЈЕ ВО - На ју че ра -
шњој сјед ни ци Са вје та ми ни -
ста ра БиХ, у дру гом кру гу
гла са ња, ни је усво је на од лу -

ка о уво ђе њу пре лев ма на и
ца рин ских сто па на увоз
свје жег и рас хла ђе ног го ве -
ђег и свињ ског ме са из ЕУ на

пе -
ри од
од дви је
го ди не.

Из ја вио је то ми ни стар

спољ не тр -
го ви не и
еко ном ских
од но са БиХ
Ста ша Ко -

ша рац, по ја -
снив ши да су

за од лу ку гла са -
ли пред сје да ва ју -

ћи Са вје та
ми ни ста ра Зо ран Те гел -

ти ја, ми ни стар ко му ни ка ци -
ја и тран спор та Во јин

Ми тро вић, ми ни стар за људ -
ска пра ва и из бје гли це Ми -
лош Лу чић и он. 

Пре ма ње го вим ри је чи -
ма, оста ли ни су гла са ли из
нео бја шњи вих раз ло га и ова
од лу ка ће се по но во на ћи на
на ред ној сјед ни ци Са вје та
ми ни ста ра.

- Сма трам да би ово би ла
до бра од лу ка да на осно ву
ар гу ме на та и чи ње ни ца, тре -
ти ра ју ћи Спо ра зум о ста би -

ли за ци ји и при дру жи ва њу,
от поч не мо пре го во ре са
пред став ни ци ма Европ ске
ко ми си је, ка ко би смо ово пи -
та ње тре ти ра ли на за јед нич -
ки на чин и до шли до од лу ке
Са вје та за ста би ли за ци ју и
при дру жи ва ње, што би под -
ра зу ми је ва ло да се, ми мо ове
од лу ке, уђе у про цес из мје на
Спо ра зу ма о ста би ли за ци ји
и при дру жи ва њу - об ја снио
је Ко ша рац. (Ср на)

Ми лош Гру јић је ре као да је Управ ни од бор Фон да за пен зиј -
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње (ПИО) РС на по сљед њој сјед ни ци,
у функ ци ји Скуп шти не ПРЕФ-а, усво јио го ди шњи из вје штај  о
по сло ва њу ПРЕФ-а, те да је до не се на од лу ка о ис пла ти до би -
ти. Пре ма тој од лу ци, по ја снио је, Фон ду ПИО би ће ис пла ће на
ди ви ден да у из но су од 5,08 ми ли о на КМ, што је го то во исти
из нос као и про шле го ди не.

ИС ПЛА ТА ФОН ДУ ПИО

КЉУЧ НО НИ ЈЕ 
ИМЕ ЕМИ ТЕН ТА, 

ВЕЋ ПЕР ФОР МАН СЕ

Ис ко ри сти ли смо
пад ци је на 

на стра ним 
тр жи шти ма, 

узро ко ван кри зом
ко ју је ге не ри са ла

пан де ми ја, и
ку пи ли хар ти је за

ко је сма тра мо да су
ду го роч но од лич на

ин ве сти ци ја, 
ре као Гру јић

ПРЕФ ку пио и
ак ци је "Феј сбу ка"

ИЗ ЛА СКОМ НА СВЈЕТ СКА ТР ЖИ ШТА НА ПРА ВЉЕН ЗНА ЧА ЈАН ИС КО РАК

ДО БИТ
ФОН ДА 8,42 МИ ЛИ О НА КМ

Ми лош Гру јић

Ни је усво је на од лу ка о за штит ним мје ра ма 

Про пу ште на шан са 
за за шти ту до ма ће

про из вод ње

БА ЊА ЛУ КА - Ави о ком -
па ни ја "Виз ер" ју че је на ја -
ви ла по кре та ње ле то ва из
Ба ња лу ке ка че ти ри но ве
де сти на ци је. 

По че так
ле то ва на -
ја вљен је за
ју ни, а Ба ња -
лу ка ће се на тај
на чин по ве за ти са Ај -
ндхо ве ном у Хо лан -
ди ји, Ба зел/Мил ха ус у
Фран цу ској, Мал ме ом у
Швед ској и Дорт мун дом у
Ње мач кој.

Мје ста на ле то ви ма ка
овим де сти на ци ја ма већ су
у про да ји по ци је ни већ од
19,99 евра. Ови ле то ви би -

ће оба вља ни два пу та сед -
мич но.

- Оду ше вље ни смо што

мо же мо на ја ви ти че ти ри
но ве ру те "Виз ера" из Ба -
ња лу ке. Си гур ни смо да ће

но ве ру те до ни је ти још ви -
ше мо гућ но сти за си гур но
пу то ва ње. Овом на ја вом
же ли мо на гла си ти сво ју по -
све ће ност ко ри сни ци ма у
БиХ и на ста ви ти пру жа ти

нај ни же мо гу -
ће ци је не, ко је

уви јек пра ти из -
вр сно ис ку ство

то ком ле та. За хва -
љу ју ћи по бољ ша -

н и м
мје ра -

ма за за шти ту
здра вља пут ни ци мо гу
ужи ва ти у пу то ва њу осје ћа -
ју ћи се си гур но и угод но -
ре кла је ме на џер ком па ни -
је Па у ли на Госк. (Аген ци је)

Свјет ске бер зе 
на ста ви ле успон 
ЛОН ДОН - Свјет ске бер зе на -

ста ви ле су ју че пе то днев ни
успон, а европ ски ин декс

СТОКС 600 отво рио је тр го ва ње
на но вом мак си му му свих вре -

ме на. (Тан југ)

Ни же пла те у 
Фе де ра ци ји 
СА РА ЈЕ ВО - У Фе де ра ци ји БиХ
про сјеч на ис пла ће на не то пла та
у фе бру а ру из но си ла је 951 КМ
и но ми нал но је би ла ни жа за 2,4
од сто, а ре ал но за 2,8 од сто не -
го прет ход ни мје сец. (Ср на) 

Ком па ни ја "Виз ер"
Од ју на че ти ри авио 

-ли ни је из Ба ња лу ке


