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Домаћим фирмама газдује 15.000 странаца 
 

Аутор: С. БУЛАТОВИЋ  

Све више власника и сувласника фирми и радњи у Србији долази из иностранства. 

У бизнису највише Кинеза - 2.190, следе Словенци, Италијани, Хрвати и Мађари 

 
КИНЕЗИ су у сваком случају најбројнији. Међу странцима, грађанима, који су власници или 
сувласници предузећа у Србији чак их је 2.190 стигло из ове земље Далеког истока. Кинези 
предњаче и по предузетничком духу. Власници су 1.864 радње регистроване у нашој земљи. 
Подаци Агенције за привредне регистре показују да су странци учествују у власништву у чак 
11.435 предузећа. Предузетничким „водама“ Србије тренутно „плива“ 3.515 страних држављана. 
С друге стране, страни капитал је у Србију ушао кроз 6.848 иностраних компанија, колико их је 
оснивача или сувласника фирми. 
 

- По броју страних грађана који су оснивачи или чланови удела у домаћим привредним 
друштвима, после кинеских држављана, следе словеначки - кажу у АПР.  
ВОЛЕ ТРГОВИНУМЕЂУ грађанима странцима у Србији трговина је најзанимљивија делатност. 
Неспецијализованом трговином на велико се бави, 1.172 предузећа и радње, трговином одећом 
и обућом 301, а текстилом 269. Консултанти су у 685 случајева, док 183 фирме граде стамбенене 
и друге зграде. 

- У нашем регистру их је 1.127. Нешто мање је Италијана, 941, па грађана са хрватским 
пасошом, 856, а мађарским - 534. Путну исправу Босне и Херцеговине поседује 530 власника 
или сувласника предузећа у Србији. 
Кинезе, у случају самосталних радњи, прате Румуни. Њих 483 бизнис је покренуло у Србији. Из 
суседне Босне и Херцеговине стигло је 250 предузетника, а из Бугарске 128. 
Велике стране компаније, с друге стране, у Србију су ушле кроз директне инвестиције или 
куповином предузећа из приватизације. У Агенцији за страна улагања и промоцију извоза кажу 
да је међу 225, тренутно активних пројеката, у случају њих 99 производњу покрећу странци. 

 

- Ми сарађујемо искључиво са компанијама - објашњава Александар Милорадовић из СИЕПА. - 
Радимо углавном у области прерађивачке индустрије и јављају се искључиво правна лица. 
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Проверавамо како послују у њиховим земљама. Када је долазила „Јура“, на пример, ишли смо у 
њихово седиште у Сеул да се уверимо о каквој компанији је реч. 
У приватизацији је странцима продато укупно 177 предузећа. Већина купаца су биле компаније, 
али и двадесетак грађана. Већ је раскинуто 46 купопродајних уговара, а за десеторо грађана се 
испоставило да су непоуздани као купци. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:388555-Fond-PIO-hoce-sopstveni-racun 

Фонд ПИО хоће сопствени рачун 
 
Ауторка: Биљана СТЈЕЉА  

Новости истражују - Реформу пензијског фонда сада заговарају сви, очекујући 

много од нове владе. Траже сопствени рачун да би коначно добили могућност да 

сами контролишу приходе и расходе 

Из буџета за саму исплату пензија дотира се око 36 одсто 

КАКВА ће бити даља судбина Фонда ПИО са зебњом гледа свих 1,7 милиона оних који живе од 
пензије и још 2,3 милиона радника који је тек очекују. А разлога за бригу имају напретек. Каса 
Фонда је све плића, „издржаваног“ становништва све је више, чекови су све тањи, а дуго 
очекивана реформа никако да се догоди. 
Чак је и управо најављена идеја - да се Фонд самосталних делатности одвоји од „матице“ - 
дочекана са негодовањем. Иницијативу о цепању ове државне институције, коју ће пред 
будућом владом покренути Асоцијација малих и средњих предузећа, оштро су осудили у 
„конкурентском“ удружењу - Унији послодаваца Србије, чији су чланови и у саставу Управног 
одбора Фонда ПИО. 
 

- Унија послодаваца Србије је, са својим чланством од 12.000 занатлија и 38.728 малих и 
средњих предузетника и великих послодаваца, једини релевантни заступник њихових интереса 
и то не само пред домаћим већ и међународним институцијама - реаговао је Славенко 
Гргуревић, председник Радне групе за реформу Фонда ПИО из редова УПС. 
ДОПРИНОСИ ДОНЕЛИ 267,2 МИЛИЈАРДЕФИНАНСИЈСКИ директор је сабрао да је у 
прошлој години Фонд ПИО располагао са 501,44 милијарде динара, од чега је од доприноса 
сакупљено 267,2 милијарде. - Од тога су из привреде „дошле“ 254 милијарде, док је 12,9 је 
уплаћено из буџета за повезивање стажа радницима којима послодавци нису уплаћивали 
доприносе редовно. А 6,7 милијарди су доприноси који се остварују из других институција, као 
што су Републички фонд за здравствену заштиту, Национална служба за запошљавање... 
Остатак од 236,4 милијарде, односно 47,1 одсто новца на рачуну, јесте дотација из републичке 
касе. 

Према његовим речима, дугорочна одрживост Фонда је централно питање пензијског система 
и реформа се не тиче само пензионера већ је „кључни фактор социјалне политике и економске 
стабилности земље“. 
- Зато је неопходно што пре деловати у том правцу, а о конкретним мерама ћемо разговарати 
чим се оформи нова влада - додаје он и наводи да су у Фонду већ записани правци у којима би 
се требало кретати. 
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Гргуревић каже да је, пре свега, Фонду ПИО неопходан сопствени рачун па да самим тим 
коначно добије и могућност да сам контролише сопствене приходе и расходе: 
- То данас у његово име чини држава па испада да је Фонд само проточни бојлер. 
Ни у самом Фонду ПИО не споре да се морају направити неки јачи резови, али напомињу да би 
се пре било каквих суштинских корака ствари морале назвати правим именом. На констатацију 
да је Фонд надомак краха јер му држава данас пуни половину касе, док је пре само 15 година 
учествовала са непуних 25 одсто, у Сектору за финансије нуде другачију рачуницу. 
- Очигледно је да се из буџета за саму исплату пензија дотира око 36 одсто, а разлика до 47 
процената, колико се иначе збирно приказује, јавља се јер се ту рачунају и остале обавезе 
државе које се исплаћују преко Фонда ПИО - објашњава Иван Мимић, финансијски директор 
Фонда ПИО. - Ту пре свега спада финансирање пензија по посебним прописима и разлике до 
најниже пензије, што је на годишњем нивоу 27,6 милијарди динара, односно 4,89 одсто 
укупних дотација. 

 

Мимић додаје да и 2,78 одсто дотација одлази на финансирање новчаних накнада за туђу 
помоћ и негу, телесно оштећење и инвалидске заштите, на шта држава троши 15,7 милијарди 
динара годишње. А још 10,54 одсто укупне државне дотације одлази и на финансирање 
здравствене заштите пензионера. За то се издваја 59,5 милијарди динара годишње. 
- Сви ови расходи државе се исплаћују преко Фонда и не прави се питање да ли би са том 
праксом требало и наставити. Нама није циљ да Фонд ПИО избегава исплату осталих права, 
већ да се само све позиције приказују реално, односно да се у структури финансирања Фонда 
тачно наведе како су и коме намењене - закључује Мимић. 
Тек тада би, сматрају у Фонду, могли започети са коренитим променама. А на списку 
приоритета је - враћање имовине. То би - потврђују експерти из радне групе - значило да би 
Фонд могао добрим делом да издржава сам себе и тако коначно стане на своје ноге. 
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- Фонд је 2006. покренуо питање своје имовине, односно имовине у коју су, почев од 1970. па до 
деведесетих година улагана средства из доприноса - наводи Валеријан Кадијевић, саветник 
директора задужен за питања о имовини. - Фонд је учествовао у изградњи најмање тридесет 
специјалних болница за рехабилитацију и бањских лечилишта, али и око двеста здравствених 
установа и више од шест стотина предузећа. Само у изградњу специјалних болница за 
рехабилитацију, односно бањских и климатских лечилишта, као и за њихово текуће и 
инвестиционо одржавање, Фонд је уложио више од пет стотина милиона евра. 
Зато не би требало да чуде закључци све већег броја економиста који баш у овим ресурсима 
виде једини и прави излаз из ћорсокака. 
 

 

БАНКЕ КАО КОНТРОЛОРИ 
У прогнозе Пореске управе да ће до краја године наплата доприноса бити повећана за 10-15 
одсто, и то тако што ће банке контролисати послодавце и блокирати исплату зарада уколико 
пре тога нису измирене обавезе према држави, Гргуревић изражава сумњу: 
- Познато је да банке увек штите интересе својих клијената па је право питање да ли оне могу и 
желе да контролишу уплату доприноса. Најцелисходније би било да то чине Фонд ПИО и 
Пореска управа заједно. 
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ЕУ помаже 11 домаћих фирми 
 
Ауторка: Ивана МИЋЕВИЋ  

И Европа преко својих претприступних фондова помаже у развоју наших младих 

фирми. Подршка за соларни пуњач за мобилне, развој софтвера и програма, 

иновације у индустрији 

 
ПАМЕТНИ телефони којима порука може да се диктира, интелигентна улична расвета којом се 
управља из јединственог компјутерског центра, соларни пуњач мобилних телефона, савремени 
материјали и делови за индустрију само су неке од иновација које су добиле подршку Фонда за 
иновационе делатности и финансирање од 80.000 евра за њихов развој. Укупно 11 младих 
фирми одабрано је да учествује у Програму раног развоја фонда за иновационе делатности. А 
средства за њихову подршку обезбеђена су из донације од 8,4 евра из претприступних фондова 
ЕУ, и спроводи се Светском банком. 
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Једна од фирми која је добила 80.000 евра је и “Аксон - интелигентни системи” из Новог Сада. 
Вођени идејом да је ера паметних телефона одавно почела, али многи, посебно старији, беже 
од њих јер не знају како да их користе, одлучили су да развију сопствени софтвер који ће 
помоћи корисницима. Пошто су екрани осетљиви на додир често мали, па корисници не могу 
једноставно да се снађу, одлучили су да развију команде гласом. У свету, наравно, већ постоје 
системи који омогућавају да се телефоном управља говором, али ни то не значи много 
старијима, који у великом броју случајева не знају енглески језик. 
Зато је млада новосадска фирма започела развој софтвера “Говорни дијалошки систем за 
паметне мобилне телефоне”. Његов циљ је да развије “дијалог” телефона и корисника, и то на 
српском језику. 
 
ПАМЕТНЕ СВЕТИЉКЕ ЗА паметне градове будућности фирма “и StreetLight” пројектује 
паметну уличну расвету. Свака светиљка, кажу, биће интелигентни терминал са више 
функција, којима ће се управљати из централног информационог система. У реалном времену 
подаци о микроклими, кретању пешака, густини саобраћаја, нивоу буке, зрачења и других 
параметара стизаће у центар. Тако ово неће бити само штедљиве и за околину нешкодљиве 
светиљке, већ ће моћи да им се додају и друге функције. 

 
Тако би се, кажу у овој компанији, паметни мобилни телефони и у Србији масовније користили 
и били лакши за употребу људима који нису технички обучени. 
- Развијамо апликацију за брзо позивање бројева из именика, диктирање и слање СМС, читање 
долазних порука, основне операције са календаром, промену мреже, датума и времена, и све то 
гласом - објашњава Дарко Пекар, суоснивач “Аксона”. 
- Двосмерну говорну комуникацију телефона и власника развићемо уз подршку стручњака са 
Факултета техничких наука и компаније “Алфа Нум”. 
Још једно паметно решење које је награђено је и соларни пуњач мобилних телефона сада већ у 
свету чувеног студентског “Строубери енерџи” тима. После великог соларног дрвета, које је 
добило највећа признања, сада намеравају да направе “строубери мини три”, пуњач мањих 
димензија, ефикаснији и са бољим управљањем енергијом. 
- Наше примарно тржиште је Западни Балкан, а будући партнери су оператери мобилне 
телефоније, агенције за оглашавање и општине - каже Милош Милисављевић, оснивач 
“Строубери енерџија”. - Наш производ може да служи и онима који живе у забаченим 
крајевима, где постоји мобилна мрежа, али не и уредно снабдевање струјом. 
 
ВИРТУЕЛНЕ УЛАЗНИЦЕ ЈОШ једна иновација која би могла да има широку примену је и 
програм за продају карата уз помоћ паметних телефона и кодова направљених према 
такозваном систему аугментед реалитy (проширене реалности). Уз помоћ апликације за 
телефон нешто што изгледа као обичан код претвара се у тродимензионалну слику. Ово је 
осмислила фирма “ДНЕТ Иновациони центар за информационе технологије”, која верује да би 
овај систем могао да постане масован за продају карата за концерте и утакмице. 

 
Власници “Матопа”, из Тополе, новац су добили да унапреде своју соларну сушару воћа, поврћа 
и зачинског биља. Њихов циљ је да током хладног сушења издвоје ароме које се прикупљају у 
филтерима, и с обзиром на то да се не користи топлота, оне чувају своја природна својства. 
Тако ће се из филтера добијати потпуно природне воћне и ароме лековитог биља. 
Панчевачки “Адеком груп” произвео је пасту која продире у све пукотине и спречава продор 
воде. У “Адеку” кажу да је њихова паста “сркизол” иновативнија у односу на неке сличне 
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производе по томе што је природна, не штети животној средини и не шири се, за разлику од 
других материјала. 
Према речима Срђана Мишурића, директора пројекта, ова паста може да се користи за 
спречавање продора воде у подруме, тунеле, базене, фонтане... Како није штетна може да се 
користи и за санацију зграда које су културно добро и под заштитом државе. 
Фирма “Ангрос” из Трстеника 80.000 евра потрошиће на развој нове врсте цилиндра капсуле са 
иновативном заштитом од продора прљавштине. Њихов производ има много дужи радни век, 
мање се квари и јефтинији је од конкуренције. 
Још једна иновација у индустрији биће и пројекат “Еуро хита” из Крагујевца, који намерава да 
развије нову врсту измењивача топлоте - расхладне опреме за индустрију. Како објашњава 
директор Стеван Петковић, ово је једини произвођач ове врсте измењивача топлоте у јужној 
Европи, а своје производе већ пласира од Африке, преко Русије, до западне Европе.  

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/333328/Nenaplativo-925-odsto-poreskih-dugova-preduzeca 

Ненаплативо 92,5 одсто пореских дугова предузећа 

Извор: Танјуг  

Укупан дуг 500 предузећа са списка пореских дужника који је објављен почетком јула је 360 

милијарди динара, а према анализи Пореске управе Србије (ПУС) око 92,5 одсто тог дуга је 

ненаплативо, изјавила је помоћница директора те државне институције Рада Костић. 

Помоћница директора Костић је  прецизирала да је укупан дуг који се не може наплатити око 

333,29 милијарди динара. 

  

Најновији објављени списак дужника се 80 одсто поклапа са оним из јануара ове године када 

су фирме на име неплаћених пореза и доприноса дуговале укупно око 323 милијарди динара. 

  

- Камата за један квартал износи пет одсто (20 одсто годишње), па када израчунате видите да је 

увећање дуга по том основу драстично - оценила је Костићева. 

 

Костићева је прецизирала да је камата два пута већа од главнице дуга и да износи 242 

милијарде динара. 

 

- Тај податак заправо говори о старости дуга. Неки дугови су старији од пет, па и више од 10 

година, попут дугова банака које су прве на списку. Због тога је проблем заосталих дугова из 

прошлости потребно што пре решити -  оценила је Костић. 
 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/333328/Nenaplativo-925-odsto-poreskih-dugova-preduzeca
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/333339/Pocetkom-sedmice-hrana-ponovo-poskupljuje 

Почетком седмице храна поново поскупљује 

Извор: Танјуг  

Неке специјалне врсте хлеба и пецива поскупеће наредне седмице између пет и 11 процената, 

нове ценовнике добити млеко и млечни производи, месне прерађевине и алкохолна пића, 

рекли су трговци за Тањуг, али су на зеленим пијацама, због све богатије понуде сезонског воћа 

и поврћа, цене знатно ниже. 

Млеко и млечни производи поскупеће од два до пет процената, сухомеснати производи до 10 

одсто, а нека алкохолна пића биће скупља до пет одсто. 

  

Компаније које су се одлучиле да повећају цене својих производа то правдају поскупљењем 

сировина и нестабилним курсом динара. 

  

На зеленим пијацама цене су знатно ниже тако да су диње и лубенице јефтиније и до 50 

процената него у првој половини јула. 

  

У првој половини јула у трговинама већ су поскупели слаткиши, конзервисано и смрзнуто воће 

и поврће, смрзнута риба, кућна хемија и козметика. 

  

Током јуна свеже месо је поскупело за више од 20 процената што су произвођачи и кланичари 

правдали скоком цене сточне хране, растом курса евра и смањенем понуде товљеника на 

тржишту. 

 

У прошлом месецу поскупели су и јестиво уље, безалкохолна пића, сокови, цереалије, 

тестенине. 

 

Стручњаци су оценили да је кретање курса домаће валуте према евру главни разлог 

поскупљења. 

 

Народна банка Србије (НБС) саопштила да је међугодишња инфлација у јуну износила 5,5 

одсто и да је њено повећање у највећој мери последица месечног раста цена хране. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/333339/Pocetkom-sedmice-hrana-ponovo-poskupljuje
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/333353/Jugoremedija-nece-biti-likvidirana-cekaju-pomoc-od-Vlade 

"Југоремедија" неће бити ликвидирана, чекају помоћ од 
Владе 

Извор: Танјуг  

На поновљеној, осмој, Скупштини акцинара „Југоремедије“ данас су у Зрењанину усаглашени 

Статут и друга документа са Законом о привредним друштвима тако да је избегнута 

ликвидација фабрике и губљење власништва. 

Скупштина је одржана захвљајући довољном броју гласова и оверених пуномоћја акцинара 

окупљених, углавном, око в.д. дирекрора Здравка Деурића, односно Удружења 

акционара“Југоремедија 2“. 

  

Правни заступник друге по бројности, значајне групе акцинара из Удружења „Југоремедија3“ 

ни данас није гласао, јер није могао да прибави оверена овлашћења 1.200 акционара. 

  

После избора председника Скупштине Ивана Златића, огласио се и правни заступник 

Акцијског фонда, који је рекао да је тај фонд раније писаном информацијом изразио намеру да 

учествује у раду Скупштине, али је правник „Југоремедије“ Јасминка Голић саоштила да 

државни представник нема право да учествује у раду ни да гласа, имајући у виду садржај 

дневног реда. 

  

Како је саоштено, на Скупштини, од купно 3.726.483 акција „Југоремедије“, физичка лица 

поседују 54,16 одсто, Акцијски фонд 31,96 а Фонд Пензионо-инвалидског осигурања (ПИО) 9,97 

одсто. 

  

Потребан кворум за доношење одлука, на поновљеној скупштини, спуштен је на четвртину 

укупног броја гласова, па је Скупштина, лако и брзо усвојила све предложене одлуке и 

извештаје, међу којима и извештај о прошлогодишњем пословању са губитком од 400 милиона 

динара. 

  

Сходно закону, и усаглашавању аката, данас су изабрана и три извршна директора, Здравко 

Деурић, Анкица Малушић и Јелена Јованов из „Југоремедије“ и четири неизвршна директора, 

Мехо Омеровић, Данило Шуковић, Ранко Дакић и Душан Давид Младен, сви из Београда. 

 

Деурић је казао како очекује помоћ од нове републичке владе. 

  

На посао у зрењанинску фабрику лекова сада долази 50-ак од 460 радника, који нису примили 

плате од децембра 2011. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/333353/Jugoremedija-nece-biti-likvidirana-cekaju-pomoc-od-Vlade
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http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Mandatar-trazi-dogovor-banaka-i-sindikata.sr.html 

Мандатар тражи договор банака и синдиката 

Ивица Дачић изјавио да је уверен да ће нова влада испунити очекивања и оних који су петог 

октобра 2000. године рушили претходну власт 

Мандатар за састав владе Ивица Дачић позвао је јуче банке на разговор о изградњи система у 
Србији и нагласио да нова влада хоће да направи нови друштвени договор с представницима 
финансијске гране и представницима синдиката. Ово није само промена владе у персоналном 
смислу, већ и концепта, рекао је Дачић и навео да је СПС у коалиционом споразуму са СНС-ом 
и УРС-ом дефинисао да ће „бити радикални у смислу кресања непотребних трошкова државе и 
својим мерама омогућавати да Србија буде и оно што је по Уставу – држава социјалне правде”. 

Дачић је, гостујући у емисији „Став Србије” на ТВ Прва, рекао да се у Србији ствара нова 
аристократија и слој све богатијих и све сиромашнијих, и закључио да је, поред финансијске 
дисциплине, приоритет и праведнија расподела друштвеног богатства. 

Европа је спасена не мерама неолиберализма, већ државним интервенционизмом, односно 
интервенционизмом ЕУ, рекао је Дачић. Он је навео да је интерес финансијског капитала само 
профит и да то није спорно, али је проблем где се тај профит након тога улаже, „да ли у 
друштвени развој или негде друго”. 

Дачић је запитао и где богати људи Србије држе новац и рекао да је, ако се говори о „парама 
Милошевића”, то било пре 12 година, али да ће их, ако их нађе, у сваком случају вратити. 

Мандатар је додао да је циљ нове владе да добије датум за почетак преговора о прикључењу ЕУ 
ове године или најкасније у првих шест месеци следеће године, и навео да у том циљу треба 
испунити закључке Европског савета од децембра 2011. године. Реч је о испуњењу онога што је 
претходна влада договорила, а све остало ће бити предмет разговора, казао је Дачић. 

Мандатар је додао да је очигледно да је у Европској унији Берлин „први центар моћи” који 
креира услове који треба да важе за Србију. Стога је веома битно да Србија води искрену 
политику, што значи не водити политику решавања проблема у последњем минуту, или да не 
знамо шта смо се договорили, што се односи и на Албанце на Косову и међународну заједницу, 
и трећа ствар – да Берлин не креира политику покретних циљева, односно покретних мета, 
рекао је он. 

Дачић је додао да је уверен да ће нова влада испунити очекивања и оних који су петог октобра 
2000. године рушили претходну владу и навео да оно што намерава да учини никако не значи 
повратак у деведесете. Он је додао да је за њега премијерско место најважнији испит до сада. 
„Ово је за мене питање моје политичке каријере и радићу најбоље што могу”, рекао је Дачић. 

 
Нови премијер прво путује у Брисел 
Ивица Дачић би, ако 23. јула постане нови српски премијер, три дана касније у Бриселу о 
стратегији нове српске владе требало да размени мишљење с високом представницом Европске 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Mandatar-trazi-dogovor-banaka-i-sindikata.sr.html
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уније (ЕУ) Кетрин Ештон, рекли су агенцији Бета европски дипломатски извори. Иако у 
кабинету Кетрин Ештон још нису могли и званично да потврде сусрет Кетрин Ештон и 
могућегсрпског премијера, речено је да се то начелно може очекивати, а и сам Дачић је најавио 
долазак у Брисел. 

У европским дипломатским изворима указује се на то да прва међународна посета Дачића као 
премијера седишту ЕУ треба да покаже да ће и нова влада у Београду бити чврсто опредељена 
за пут Србије ка чланству у европској двадесетседморици. 

Ови званичници ставили су до знања да би то требало да буде прилика да Дачић у сусрету с 
високом представницом Уније образложи и неке изјаве које су, као, рецимо, најновије критике 
на рачун банака у Србији, изазвале недоумице у ЕУ. 

У европским круговима, који ближе прате развој у Србији, такође се очекује да нови премијер, 
између осталог, разјасни и како, уз битку против корупције, нови кабинет у Београду делатно и 
опипљиво мисли да се избори с поново растућим буџетским дефицитом и јавним дугом. 

Тема ће, како процењују извори у Бриселу, свакако бити сређивање односа Београда и 
Приштине, будући да Европска комисија треба да буде у могућности да извести Европски савет 
да је Србија испунила услове за покретање преговора о чланству с ЕУ. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pali-i-zarade-i-promet 

Пали и зараде и промет 

У мају у Србији није наштављено реално оживљавање промета у трговини на 
мало, карактеристично за предизборни период, оценили су економски сарадници 
и аналитичари београдског Економског института. 

  

У најновијем броју часописа „Макроекономске анализе и трендови” (МАТ) је наведено да се 
међугодишња стопа реалног раста промета, после скока у марту и априлу, задржала и у мају. 

Номинална вредност промета у мају ове године је надмашила је вредност из истог месеца 2011. 
за 9,3 одсто, што значи реалан пораст за око 3,3 процената. Економисте интересује питање 
потрошње и њено алиментирање путем зарада. Међутим, у мају је десезонирани индекс (када 
се искључи утицај сезонских фактора) промета у трговини на мало у сталним ценама био мањи 
него у претходном месецу за 2,1 одсто, за разлчику од изразитог пораста у марту и априлу. 

У мају је, захваљујући текућем расту у претходним месецима, међугодишња стопа маса зарада 
изнела номинално 10,8 одсто, а реално 6,6 одсто, уз пад броја запослених за око 3,1 процената. 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pali-i-zarade-i-promet
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/nezaposlenost-najgora-u-sremskoj-mitrovici 

Незапосленост најгора у Сремској Митровици 
 

Аутор: Д. Млађеновић 
 
Незапосленост је један од највећих проблема с којима се Србија већ дуже време 
суочава, а слично је и у Војводини, па је, несумњиво, борба за смањење 
незапослености најважнији задатак с којим ће се суочити представници власти. 

По подацима Републичког завода за сатистику, а на основу анкете о радној снази, стопа 
незапослености у Србији у априлу ове године била је 25,5 одсто, а највећа је у Војводини – 27,2 
одсто. Подаци о стопи незапослености по регионима добијени су на основу анкете спроведене у 
8.000 домаћинстава у Србији, а на питања је одговарало нешто више од 19.000 особа, односно 
0,3 одсто од укупног броја лица старијих од 15 година. 

Ти подаци су изазвали ракцију у Војводини јер, како је недавно рекао покрајински секретар за 
рад Мирослав Васин, не показују стварно стање запослености у Покрајини. По његовим 
речима, на основу података Националне службе за запошљавање, у априлу је у Војводини 
205.344 особе било на евиденцији, а на крају јуна њихов број био је мањи за више од 5.500 
људи јер их је на евидинецији НСЗ-а било 199.232. Иако је то велика бројка, она је мања него у 
јуну прошле године, када је у Војводини било 204.832 незапослена лица, док их је у лањском 
априлу на евиденцији НСЗ-а било чак 207.710. 

Ситуација у Војводини ипак је боља него у другим деловима Србије, што потврђују и подаци 
НСЗ-а о стопи незапослености у градовима. Наиме, међу десет градова у нашој земљи који 
имају најмању стопу регистроване незапослености, четири су из Војводине – Нови Сад, 
Суботица, Сомбор и Зрењанин. 

Тако је у Новом Саду у прва четири месеца ове године без посла било око 30.000 људи, односно 
стопа незапослености била је 17,92 процента, док је у Зрењанину без посла било око 10.400 
људи, што је стопу незапослености подигло на ниво од 25,44 одсто. Истовремено, из Војводине 
је само Сремска Митровица међу укупно дест градова у Србији у којима су забележена највећа 
стопа незапослености јер у том месту на посао чека нешто више од 6.770 људи, односно стопа 
незапослености је 28,60 одсто. 

Ти подаци, ма како да су бољи од других делова Србије, морају да брину надлежне јер су 
проценти високи, а радно способни људи не раде, не зарађују и веома тешко живе. Ипак, 
резултати који се постижу у Војводини указују на то да је овај регион економски најразвијенији 
и најперспективнији, одмах после Београда у неким областима. Наиме, у укупном извозу 
Србије Војводина учествује с 39 одсто и на овом подручју најбоља је структура увоза, а чак 45 
одсто укупних страних инвестиција реализовано је у Покрајини. 

Друштвени бруто производ у Војводини одмах је иза оног оствареног у Београду, а од укупно 19 
најразвијенијих локалних самоуправа у Србији, из Војводине је десет. Међу високоразвијеним 
локалним самоуправама од укупно 33 – 15 је из Војводине, међу 47 развијених локалних 
заједница, из Војводине је 16, само их је три међу 46 недовољно развијених, док у Војводини 
нема девастираних општина којих је у Србији 27. 

У Војводини је најбољи однос производних и непроизводних делатности, а проценат наплате 
јавних прихода је највећи. Републички просек запослених у државном сектору је 31,7 одсто од 
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укупног броја запослених, док  је у Војводини стање боље јер у државном сектору ради 29 одсто 
укупног броја запослених.  

 

АКТЕР 

http://akter.co.rs/weekly/36-kultura/print-9913-posle-ateljea-212-drama-i-u-pozoritu-na-terazi.html 

ПОСЛЕ „АТЕЉЕА 212“ ДРАМА И У „ПОЗОРИШТУ НА 

ТЕРАЗИЈАМА 

Ауторка: Милка Миловановић  
 

Док председници двају репрезентативних синдиката од прошлог новембра покушавају да 

укажу на нагомилане проблеме,и траже решење и јавно прозивају управника редитеља 

Михајла Вукобратовића, део запослених потписао је допис у коме износи своје неслагање са 

синдикалцима 

Иза кулиса београдских позоришта збивају се радње које показују да у тој области тек треба 
сређивати ствари. Чини се да су дешавања у „Атељеу 212“, када је већи део ансамбла тражио 
смену директора Кокана Младеновића, отворила низ питања и указала на проблеме који чекају 
новог градског секретара за културу у чије ће руке, када буде изабран у септембру, бити 
пребачен врућ кромпир. 

После „Атељеа 212“ права драма, али не на сцени, одиграва се и у „Позоришту на Теразијама“. 
Председници двају репрезентативних синдиката тог позоришта, који од прошлог новембра 
покушавају да укажу на нагомилане проблеме и траже решење, ових дана јавно су прозвали 
управника редитеља Михајла Вукобратовића, са чијим радом нису задовољни и коме замерају 
нерационално трошење новца. 

У најопремљенијем позоришту у Србији, које има драму, балет, хор и оркестар и 145 
запослених, према тврдњама синдикалиста, музичари свирају на својим инструментима, у 
својој одећи, немају услове за рад... Управнику се, између осталог, замера што је три пута, 1995, 
2001. и 2009. године режирао представу „Бриљантин“, од тога два пута као директор куће, при 
томе направивши уговор са собом као редитељем, који предвиђа и тантијеме од пет одсто бруто 
прихода. Хонорар сценографа за трећу представу био је 5.000 евра, док је кореографски пар из 
Загреба добио 9.500 евра. Према копијама уговора у које су синдикати имали увид, бруто 
ауторски трошкови пре премијере премашили су 40.000 евра. Као примере незаконитог 
пословања синдикалци су навели пројекте „Глорија“ и „Грк Зорба“ у копродукцији са 
Фестивалом Град театар Будва. Председници Самосталног синдиката Бранислав Јовић и 
Синдиката музичких уметника Александар Петковић рекли су да је оно што су изнели у јавност 
само делић нагомиланих проблема. 

Да драмски заплет буде већи побринуо се део запослених с петицијом против изношења у 
јавност дешавања у позоришту. „Овај допис је спонтана и природна реакција запослених у 
’Позоришту на Теразијама’ после исхитрене и непромишљене конференције за медије, коју су 
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организовали Јовић и председник синдиката музичких уметника Александар Петковић, без 
претходне консултације, обавештавања или сагласности осталих чланова синдиката. С обзиром 
на то да су изнети подаци и информације иза којих већина запослених – сталних или 
хонорарних сарадника, не може да стане, желимо да се дистанцирамо од читавог догађаја и да 
својим потписом покушамо да заштитимо како лични, тако и интегритет ’Позоришта на 
Теразијама’“, пише у допису који је потписало више од 70 запослених. 

Док се очекује расплет отварају се нова питања везана за рад београдских позоришта чији 
проблеми испливавају на површину. Мањак пара из градског буџета из кога се финансира 36 
установа, 11 манифестација и цивилни сектор, утиче на смањење броја премијера, док се 
поједини глумци све више ангажују ван матичног позоришта. Истовремено театри чекају 
модернизацију и нову савремену организацију која, између осталог, подразумева 
приватизацију позоришта, укидање сталних ансамбала, запошљавање глумаца на уговор... 

Реаговао је и градоначелник Драган Ђилас изјавом да у београдској култури има доста 
проблема и да ће неке ствари морати да буду доведене у ред, те да је поводом ситуације у 
театрима дао налог да се провере све ствари о којима се пише. 

 

 


