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Причају о бизнису, сањају да буду ћате 
Сандра Булатовић  

Колико су реална очекивања да за пет година Србија има 350.000 малих и средњих 

предузећа, која ће упошљавати 950.000 младих. У посао ове године кренуло 24.775 

људи, али је њих 23.206 затворило радње 

СИГУРАН посао у државној управи или неком скрајнутом кутку јавног сектора и даље је већини 
младих у Србији, па и оних мало старијих, примамљивији од покретања сопственог посла. У 
ризик предузетништва, по подацима Агенције за привредне регистре, од почетка ове године се 
упустило 24.775 људи, али је истовремено 23.206 затворило радњу. Покренуто је и 6.153 
привредна друштва, док је из посла изашло њих 1.595. 

Стопа "преживљавања" нешто је боља него последњих година, али су још далеко циљеви из 

државне стратегије који у 2020. виде 350.000 малих и средњих предузећа која ће упошљавати 

950.000 људи. Тренутно их је око 320.000, а у њима је око 770.000 запослених. Према 

подацима Агенције за привредне регистре, међу онима који оснивају радње и предузећа, 

највише је оних који се баве - храном и лепотом. 

Циљ Владе је да по већини параметара које оцењује Светски економски форум у оквиру 

глобалног индекса конкурентности, Србија буде у првих 60 земаља света. Последњи извештај 

ове институције показује да се Србија није померила са 94. позције на листи 140 земаља. У 

односу на претходну годину лошије смо оцењени у случају инфраструктуре - 75. позиција, 

развијености финансијског тржишта - 120. место и софистицираност пословања - 132. место. 

Нешто је мањи пад у у случају ефикасности тржишта добара (127) и ефикасности тржишта 

рада (118). Помак је признат у случају макроекономског окружења (125) и здравства и 

основног образовања (62). 

Са финансијским тржиштем које је развијеније него у свега 20 земља на свету, а горе од чак 

119, ако је веровати Светском економском форуму, извори финансирања почетницима у послу 

су приличан проблем. Помоћ би могла да стигне од државе. Преко Фонда за развој је од 2006. 

године одобрено укупно 8.500 позајмица за почетнике, укупне вредности 12 милијарди динара. 

Последње две године, међутим, број оних који су добили овакве позајмице је занемарљив. У 

2014. свега шест почетника је добило средства за стартап од ове институције. Колико их је у 

2015, још је непознаница. 

ТОП ДЕЛАТНОСТИМЕЂУ новооснованим предузетничким радњама најзаступљенији су 
ресторани. Следе услуге припремања хране и пића, а прате их фризерски и козметички 
салони, трговина на мало, па тек онда рачунарско програмирање. 
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- Стартап кредити се одобравају у износу од 300.000 до милион и по динара за предузетнике и 

од пола до три милиона за фирме. Рок отплате је пет година, а почек годину - објашњавају у 

Министарству привреде. 

- Због проблема у застоју у раду, Фонд за развој је у 2014. почео са реализацијом свог 

програма тек крајем септембра прошле године. Број одобрених и искоришћених средстава је 

зато мањи. Фонд је лане пласирао укупно 2,7 милијарди динара за 168 корисника. Њих шест је 

узело стартап кредит, а поднето је укупно 27 таквих захтева. 

Интересовање за стартап позајмице је последње две године мање него раније. У Министарству 

привреде верују да је тако зато што је у сектору услуга, за који су се позајмице углавном 

тражиле, повећана понуда. 

- С друге стране, Фонд је, због лоших искустава из ранијих година, појачао контролу трошења 

средстава - одговарају у Министарству привреде. - То свакако не би требало да обесхрабри 

оне који желе да отпочну свој приватни посао. 

Они који свакодневно раде са младим предузетницима напомињу да су им потребни и подршка 

и узори. Искуство Ненада Мославца, једног од оснивача "Импакт хаба", показује да почетници у 

бизнису трагају за моделима младих и водећих предузетника, умрежавањем локалних и 

глобалних искустава, механизмима подршке, приступом мрежи ментора и саветника и 

инвестицијама. Иначе, "Импакт хаб" је заједница која окупља више од 11.000 чланова широм 

света. У Београду се, у некадашњем Студију 10 Радио Београда, у Великој дворани Задружне 

палате, сваког дана окупља од 40 до 60 почетника у послу. 

 
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

л НЕЗАПОСЛЕНИ са евиденције Националне службе за запошаљавање могу да рачунају на 

субвенције за самозапошљавање. 

л ОВЕ године је планирано да се у тај програм укључи 3.284 људи и за то је одвојено 525,4 

милиона динара. 

л У 2014. години било је планирано укључивање 615 лица у Програм субвенције за 

самозапошљавање. Закључено је, међутим, укупно 736 уговора и утрошено је 117,7 милиона 

динара. 
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Premijer-Povecanje-plata-i-penzija-nece-biti-jednokrat 

Позитивна оцена Борда директора ММФ; Премијер: 

Повећање плата и пензија неће бити једнократно 
Тањуг  

Премијер Србије Александар Вучић, рекао је, коментаришући позитивну оцену друге 

ревизије аранжмана са ММФ-ом, да жели још бољи фискални дефицит и поручио да 

повећање плата и пензија неће бити једнократно 

Премијер Србије Александар Вучић, рекао је, коментаришући позитивну оцену друге ревизије 
аранжмана са ММФ-ом, да жели још бољи фискални дефицит и поручио да повећање плата и 
пензија неће бити једнократно.  

"Свака нова ревизија коју на тако позитиван начин прођемо значи да смо ближе, не само 
коначном изласку из кризе, већ успостављању нормалне, пристојне и успешне Србије", рекао 
је Вучић за РТС, поводом потврде ММФ-а да је позитивно оцењена друга ревизија аранжмана 
са Србијом. 
\ 
 
"ММФ је веома задовољан мерама фискалне консолидације, нивоом фискалног дефицита који 
је значајно нижи од очекиваног, али су веома задовољни, и оно што је можда још значајније, 
што смо упркос мерама фискалне консолидације, успели привреду да покренемо из рецесије у 
позитиван тренд, и у наредним годинама се више не предвиђају рецесије", рекао је премијер 
. 
 
Вучић је истакао да ће позиција Србије на листи Светске банке када је у питању место за 
инвестиције бити "драматично боља". 
  
 
"Мислим да смо много тога урадили да будемо боље место за инвестиције, видећемо то 
следеће недеље. Како ми сазнајемо, то место је драматично боље", оценио је Вучић. 
 
На питање какву оцену очекује приликом следеће посете ММФ-а 29. октобра и шта би тада 
могло да представља проблем, Вучић је одговорио да "то јесте питање рационализације у 
јавној управи и то јесу наше структурне реформе - пре свега решавање проблема 17 
предузећа, оних највећих која и даље штитимо, где ради 21.964 људи". 
 
 
"По том питању ћемо морати да постигнемо много озбиљније резултате у наредних неколико 
месеци, мораћемо и даље бројне, тешке мере да доносимо", поручио је премијер Србије. 
Упитан шта пише у предлогу буџета за наредну годину, Вучић је одговорио да су одређена 
министарства предложила значајне уштеде и да верује да ће и други да се угледају на њих. 
 
"Очекујем уштеде у сваком случају сем на капиталне инвестиције. Као председник Владе нећу 
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дозволити већу трошковну страну буџета од оне која је предвиђена за 2015, што значи да 
желим још бољи фискални дефицит", казао је Вучић. 
 
Он је додао да ће Србија наредне године имати нижи дефицит него ове и да треба много 
сарађивати и са локалним самоуправама. "Имаћемо већи раст него ове године и успећемо са 
ММФ-ом да се договоримо, неће то бити велико, али ће бити повећања плата и пензија", 
поручио је Вучић. 
 
На питање да ли ће повећање бити једнократно или процентуално како је најављивао 
министар финансија Душан Вујовић, Вучић је одговорио да оно неће бити једнократно. 
 
"Када је једнократно то је лепо и то је у реду, али не може да буде само једнократно. Мора да 
буде стално, јер када је једнократно, онда то говори да сте неозбиљни и да то не мора да буде 
следећи пут. Дакле, неће бити једнократно", закључио је Вучић за РТС. 
 
 
ПОЗИТИВНА ОЦЕНА БОРДА ДИРЕКТОРА ММФ 
 
Борд извршних директора ММФ-а у Вашингтону потврдио је позитивну оцену Србији након 
друге ревизије Мисије ММФ-а за спровођење аранжмана са том међународном финансијском 
институцијом. 

Врло брзо ММФ ће припремити и трећу ревизију, сазнаје Тањуг у Влади Србије. 

"Комплетирање ревизије ће Србији ставити на располагање укупно око 531,8 милиона евра, 

односно 420.93 специјалних права вучења", наведено је у саопштењу ММФ-а. 

Трогодишњи аранжман вредан је укупно око 1,2 милијарде евра, односно око 935,4 

специјалних права вучења, али ММФ подсећа да се Влада Србије изјаснила да нема намеру да 

та средства повлачи, већ да програм третира као аранжман из предострожности. 

Заменик директора ММФ-а Мин Жу навео је у саопштењу да Србија добро напредује у оквиру 

овог аранжмана. 

„Упркос фискалним мерама штедње у овој години, раст ће ипак бити позитиван, а тренутни 

фискални дефицит је смањен на одржив ниво, што је довело до тога да порасте поверење", 

изјавио је Жу. 

Истовремено, наводи он, добри перформанси су остали осетљиви на ризике, а одлучна 

имплементација свих мера које су програмом договорене је кључна за постизање одрживости 

јавног дуга, јачање отпорности финансијског сектора и повећање конкурентности. 

Он је навео да су фискални резултати у овој години премашили очекивања, што је, како је 

казао, охрабрујуће. 

"Неопходна консолидација је створила услове да висок јавни дуг крене силазном путањом", 

истиче Жу. 

У том смислу, како је рекао, простор за повећање плата у јавном сектору и пензија је 

ограничен и свако циљано таргетирано повећање морало би да буде повезано са довођењем 

јавног сектора у прави обим, што је неопходно како би се потрошња свела на одржив ниво. 

У исто време, извршење капиталних трошкова би требало да буде боље, како би се подржао 

потенцијал за раст у Србији. 
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Жу је оценио да је релаксација монетарне политике од стране Народне банке Србије била 

„прикладна" будући да је и даље ниске инфлације и у светлу фискалне консолидације која је у 

току. 

„Посвећеност НБС режиму таргетиране инфлације и флексибилног курса је пожељна", изјавио 

је он. 

Значајно бољи резултати фискалног сектора отварају прилику да се побољша отпорност 

финансијског сектора и побољша финансијслко посредовање. 

„Власти би требало да прате дијагностичке студије банака. Имплементација недавно усвојене 

Стратегије за решавање проблема са ненаплативим кредитима и стратегија за државне банке 

биће кључна за отварање канала за кредитирање и смањење „осетљивости" банкарског 

сектора", навео је Жу. 

Константни напори у имплементацији идентификованих штруктурних реформи су кључ за 

смањење фискалних ризика и подржавање компетитивности и раста, додаје он. 

„Доношење стратегија и акционих планова везано за шири опсег јавних институција је 

охрабрујуће. Гледајући напред, постизање циљева програма зависиће од имплементације", 

закључио је Жу. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:573283-Mladima-ce-biti-lakse-da-nadju-posao-za-

godinu-dve 

Младима ће бити лакше да нађу посао за годину-две 
Тањуг  

Незапосленост младих је горући проблем у Србији, чије решавање је почело, а за годину-

две они ће моћи да виде бољитак на тржишту рада 

БЕОГРАД - Незапосленост младих је горући проблем у Србији, чије решавање је почело, а за 
годину-две они ће моћи да виде побољшање на тржишту рада, речено је данас на округлом 
столу "Млади у потрази за послом - предузетништво у привреди и пољопривреди". 

Саветник министра привреде Душан Коруноски истиче да тај проблем не може да се реши у 

мандату једне владе, али може да се почне с решавањем. 

 

"У року од годину-две могу да се виде почетна побољшања, због којих би млади можда 

одлучили да ипак остану и да не емигрирају", рекао је Коруноски на овом скупу у Медија 

центру. 

 

Према његовим речима, Министарство привреде је предузело кораке како би се побољшала 

комплетна економска ситуација "због погрешних одлука из прошлости". 

 

Он истиче да је то министарство усвојило Стратегију за мала и средња предузећа, која 

мобилишу готово 96 одсто радне снаге у Србији, а мале фирме чине готово целу привреду. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:573283-Mladima-ce-biti-lakse-da-nadju-posao-za-godinu-dve
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:573283-Mladima-ce-biti-lakse-da-nadju-posao-za-godinu-dve
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Коруноски је подсетио на део стратегије у којем се наводи континуирани развој људских 

ресурса, који би, како је рекао, требало да побољша квалитет радне снаге и обуку. 

 

"У средњим школама би требало да се програм прилагоди потребама привреде. А добро је и да 

се прати развој привреде годишње. Тако би и школе давале кадрове који су потребни тржишту 

рада", рекао је он. 

 

Председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић изјавио је да на ново 

запошљавање можемо рачунати и због привредног раста, али морамо припремати младе за 

послове који долазе, јер то нису исти послови у погонима као пре 30 година. 

 

"Они морају током редовног школовања да науче оно што им треба за посао. Неедукован 

радник је мање продуктиван", рекао је он. 

 

Представник Министарства пољопривреде и заштите животне средине Слободан Живановић 

указује да су истраживања показала да трећина младих решење за лошу ситуацију види у 

миграцијама, које могу бити дневне или трајне. 

 

Проблем није могуће, како је навео, решити само у једном министарству, него је то 

заједнички задатак и требало би то решити корак по корак. 

 

Говорећи о повећању запошљавања и ревитализацији руралних подручја, он је навео да би 

млади требало да се укључе у локалне иницијативе за самозапошљавање. 

 

"Чак 95 одсто младих нису чланови ниједног удружења, 97 одсто мисли да их удружења не 

представљају адекватно код извршне власти. Омладинске задруге и удружења младих 

пољопривредника нису ни развијана до сада", навео је он. 

 

Живановић је нагласио да је то министарство, поред националног програма и мера, донело 

још два програма у циљу решавања овог проблема, а која је Европска комисија усвојила 20. 

јануара. 

 

Владимир Радовановић из Привредног форума младих поручио је да је незапосленост 

алармантан и кључан проблем, посебно када је реч о младима који би "требало сутра да буду 

носиоци привреде и развоја и који су стуб државе". 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:573231-Vulin-PIO-ima-novca-za-povezivanje-staza-za-

13000-radnika 

Вулин: ПИО има новца за повезивање стажа за 

13.000 радника 
Тањуг  

Министар Александар Вулин изјавио је данас да ће до краја године 13.000 радника моћи 

да повеже стаж у складу са уредбом владе којом је то регулисано и да новца за те намене 

има сасвим довољно 

БЕОГРАД - Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин 
изјавио је данас да ће до краја године 13.000 радника моћи да повеже стаж у складу са 
уредбом владе којом је то регулисано и да новца за те намене има сасвим довољно. 

"То није разлог да грађани журе, али то могу да учине до краја године", рекао је Вулин 

новинарима након конференције о безбедности и здрављу на раду. 

Министар је рекао да новца у Фонду ПИО има сасвим довољно и да ће Фонд из сопствених 

средстава, без ребаланса и без повлачења новца из буџетске резерве, исплатити све трошкове 

за повезивање радног стажа за 13.000 радника. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/600815/Vucic-Povecanje-plata-i-penzija-nece-biti-jednokratno 

Вучић: Повећање плата и пензија неће бити 
једнократно 

Тањуг 

Премијер Србије Александар Вучић, рекао је вечерас, коментаришући позитивну оцену друге 

ревизије аранжмана са ММФ-ом, да жели још бољи фискални дефицит и поручио да повећање 

плата и пензија неће бити једнократно. 

Србија ће наредне године имати нижи дефицит него ове: Александар Вучић 

- Свака нова ревизија коју на тако позитиван начин прођемо значи да смо ближе, не само 

коначном изласку из кризе, већ успостављању нормалне, пристојне и успешне Србије - рекао 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:573231-Vulin-PIO-ima-novca-za-povezivanje-staza-za-13000-radnika
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:573231-Vulin-PIO-ima-novca-za-povezivanje-staza-za-13000-radnika
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/600815/Vucic-Povecanje-plata-i-penzija-nece-biti-jednokratno


9 

 

је Вучић за РТС, поводом потврде ММФ-а да је позитивно оцењена друга ревизија аранжмана 

са Србијом. 

 

- ММФ је веома задовољан мерама фискалне консолидације, нивоом фискалног дефицита који 

је значајно нижи од очекиваног, али су веома задовољни, и оно што је можда још значајније, 

што смо упркос мерама фискалне консолидације, успели привреду да покренемо из рецесије у 

позитиван тренд, и у наредним годинама се више не предвидјају рецесије - рекао је премијер. 

Вучић је истакао да ће позиција Србије на листи Светске банке када је у питању место за 

инвестиције бити "драматично боља". 

 

- Мислим да смо много тога урадили да будемо боље место за инвестиције, видећемо то 

следеће недеље. Како ми сазнајемо, то место је драматично боље - оценио је Вучић. 

 

На питање какву оцену очекује приликом следеће посете ММФ-а 29. октобра и шта би тада 

могло да представља проблем, Вучић је одговорио да "то јесте питање рационализације у 

јавној управи и то јесу наше структурне реформе - пре свега решавање проблема 17 

предузећа, оних највећих која и даље штитимо, где ради 21.964 људи". 

 

- По том питању ћемо морати да постигнемо много озбиљније резултате у наредних неколико 

месеци, мораћемо и даље бројне, тешке мере да доносимо - поручио је премијер Србије. 

 

Упитан шта пише у предлогу буџета за наредну годину, Вучић је одговорио да су одређена 

министарства предложила значајне уштеде и да верује да ће и други да се угледају на њих. 

 

- Очекујем уштеде у сваком случају сем на капиталне инвестиције. Као председник Владе нећу 

дозволити већу трошковну страну буџета од оне која је предвиђена за 2015, што значи да 

желим још бољи фискални дефицит - казао је Вучић. 

 

Вучић је додао да ће Србија наредне године имати нижи дефицит него ове и да треба много 

сарађивати и са локалним самоуправама. 

  

- Имаћемо већи раст него ове године и успећемо са ММФ-ом да се договоримо, неће то бити 

велико, али ће бити повећања плата и пензија - поручио је Вучић. 

 

На питање да ли ће повећање бити једнократно или процентуално како је најављивао 

министар финансија Душан Вујовић, Вучић је одговорио да оно неће бити једнократно. 
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- Када је једнократно, то је лепо и то је у реду, али не може да буде само једнократно. Мора 

да буде стално, јер када је једнократно, онда то говори да сте неозбиљни и да то не мора да 

буде следећи пут. Дакле, неће бити једнократно - закључио је Вучић за РТС. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/600772/MMF-Pozitivna-ocena-aranzmana-sa-Srbijom 

ММФ: Позитивна оцена аранжмана са Србијом 

Тањуг  

Борд директора ММФ потврдио је данас позитивну оцену друге ревизије аранжмана са 

Србијом, сазнаје Тањуг. 

Врло брзо ММФ ће припремити и трећу ревизију, сазнаје Тањуг у Влади Србије. 

"Комплетирање ревизије ће Србији ставити на располагање укупно око 531,8 милиона евра, 

односно 420.93 специјалних права вучења", наведено је у саопштењу ММФ-а. 

 

Трогодишњи аранжман вредан је укупно око 1,2 милијарде евра, односно око 935,4 

специјалних права вучења, али ММФ подсећа да се Влада Србије изјаснила да нема намеру да 

та средства повлачи, већ да програм третира као аранжман из предострожности. 

 

Заменик директора ММФ-а Мин Жу навео је у саопштењу да Србија добро напредује у оквиру 

овог аранжмана. 

 

Упркос фискалним мерама штедње у овој години, раст ће ипак бити позитиван, а тренутни 

фискални дефицит је смањен на одржив ниво, што је довело до тога да порасте поверење", 

изјавио је Жу. 

Истовремено, наводи он, добри перформанси су остали осетљиви на ризике, а одлучна 

имплементација свих мера које су програмом договорене је кључна за постизање одрживости 

јавног дуга, јачање отпорности финансијског сектора и повећање конкурентности. 

Он је навео да су фискални резултати у овој години премашили очекивања, што је, како је 

казао, охрабрујуће. 

"Неопходна консолидација је створила услове да висок јавни дуг крене силазном путањом", 

истиче Жу. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/600772/MMF-Pozitivna-ocena-aranzmana-sa-Srbijom
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У том смислу, како је рекао, простор за повећање плата у јавном сектору и пензија је 

ограничен и свако циљано таргетирано повећање морало би да буде повезано са довођењем 

јавног сектора у прави обим, што је неопходно како би се потрошња свела на одржив ниво. 

У исто време, извршење капиталних трошкова би требало да буде боље, како би се подржао 

потенцијал за раст у Србији. 

Жу је оценио да је релаксација монетарне политике од стране Народне банке Србије била 

„ прикладна" будући да је и даље ниске инфлације и у светлу фискалне консолидације која је 

у току. 

 

„ Посвећеност НБС режиму таргетиране инфлације и флексибилног курса је пожељна", 

изјавио је он. 

Значајно бољи резултати фискалног сектора отварају прилику да се побољша отпорност 

финансијског сектора и побољша финансијслко посредовање. 

Власти би требало да прате дијагностичке студије банака. Имплементација недавно усвојене 

Стратегије за решавање проблема са ненаплативим кредитима и стратегија за државне банке 

биће кључна за отварање канала за кредитирање и смањење „ осетљивости" банкарског 

сектора", навео је Жу. 

Константни напори у имплементацији идентификованих штруктурних реформи су кључ за 

смањење фискалних ризика и подржавање компетитивности и раста, додаје он.  

„ Доношење стратегија и акционих планова везано за шири опсег јавних институција је 

охрабрујуће. Гледајући напред, постизање циљева програма зависиће од имплементације", 

закључио је Жу. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/600657/Vulin-PIO-ima-novca-za-povezivanje-staza-za-13000-radnika 

Вулин: ПИО има новца за повезивање стажа за 
13.000 радника 

Тањуг  

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио је 

данас да ће до краја године 13.000 радника моћи да повеже стаж у складу са уредбом владе 

којом је то регулисано и да новца за те намене има сасвим довољно 

- То није разлог да грађани журе, али то могу да учине до краја године -  рекао је Вулин 

новинарима након конференције о безбедности и здрављу на раду. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/600657/Vulin-PIO-ima-novca-za-povezivanje-staza-za-13000-radnika
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Министар је рекао да новца у Фонду ПИО има сасвим довољно и да ће Фонд из сопствених 

средстава, без ребаланса и без повлачења новца из буџетске резерве, исплатити све трошкове 

за повезивање радног стажа за 13.000 радника. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/600757/GRADjANSKI-PROTEST-Nekoliko-stotina-nezadovoljnih-Zrenjaninaca-u-

akciji-Blokiraj-Skupstinu-okupiraj 

ГРАЂАНСКИ ПРОТЕСТ Неколико стотина 
незадовољних Зрењанинаца у акцији "Блокирај 
Скупштину, окупирај" 

Бета 

Око две стотине незадовољних грађана Зрењанина, чланова синдиката, удружења, грађанских 

иницијатива и чланова политичких партија, без страначких обележја, учествовало је данас у 

протесној шетњи у центру тог града. 

Протест су започели на платоу испред Војвођанске банке, а затим су прошетали главном 

градском улицом до Градске куће где су на кратко организовали акцију "Блокирај Скупштину, 

окупирај". 

  

Председник Независног синдиката просветних радника Војводине Душан Кокот, који се 

обратио грађанима на почетку скупа, подсетио је на протест одржан у априлу и захтеве које су 

тада упутили градским челницима и Влади Србије. 

  

Он је рекао да су се од тада проблеми само још више продубили и да за то време нико од 

надлежних није нашао за сходно ни да им се обрати, нити да реши проблеме. 

  

- Одједном се ти проблеми појављују и као на траци долазе нова обећања њиховог решавања, 

а имамо и опструкцију медија јер конференције које смо организовали медији нису 

пропратили - рекао је Кокот и поред тога што су новинари готово свих медија пропратили 

данашњи протест. 

  

Организатори протеста поновили су да је један од упућених захтева да се крене са 

преиспитивањем спорних пљачкашких приватизација у Зрењанину, да се закаже седница 

http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/600757/GRADjANSKI-PROTEST-Nekoliko-stotina-nezadovoljnih-Zrenjaninaca-u-akciji-Blokiraj-Skupstinu-okupiraj
http://www.blic.rs/Vesti/Vojvodina/600757/GRADjANSKI-PROTEST-Nekoliko-stotina-nezadovoljnih-Zrenjaninaca-u-akciji-Blokiraj-Skupstinu-okupiraj
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Скупштине на којој би се расправљало о цени и квалитету грејања, решавање проблема пијаће 

воде, незапослених и сиромаштва, пензионера и просветара. 

  

Организатори су, између осталог, затражили и да се прекине са задуживањем града, да се 

уради завршетак обилазнице, као и оживљавање старих зрењанинских брендова. 

  

Протест су организовали Независни синдикат јавних служби Србије, Грађанска иницијатива – 

живот за Зрењанин, Независно удружење пензионера јавних служби Србије, Грађанска 

иницијатива – Стоп сплавовима, Независно удружење незапослених Војводине, Истакнути 

грађани и појединци и Независни синдикат просветних радника Војводине, а позиве на протест 

упутили су и СДС и ДС из Зрењанина. 

  

Коментаришући захтеве, градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић изјавио је да ни он није 

задовољан пљачкашким приватизацијама, али да локална самоуправа на чијем је челу 

покушава да рехабилитује старе фабрике и да активно ради на отварању нових радних места. 

  

- Ми смо у само последње две године, у нашим индустријским зонама, упослили 2.000 наших 

суграђана, на новим радним местима, а тринаест нових инвеститора купило је земљиште - 

рекао је Јањић агенцији Бета. 

  

Говорећи о захтеву који се тиче решавања проблема пијаће воде, он је указао да тај проблем 

постоји већ 40 година и указао да је пре два дана постаљен камен темељац за изградњу 

пречишћивача воде и да ће Зрењанинци здраву пијаћу воду имати до краја године, као и да 

локална власт ради на решавању свих горућих проблема у граду. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ko-krije-gubitke-privrede.sr.html 

Ко крије губитке привреде 

Агенција за привредне регистре демантује тврдње да им је забрањено објављивање извештаја 

о пословању привреде у 2014. 

Неке фабрике одржавају производњу упркос тешким временима (Фото Г. Волф) 

Привреда Србије прошле године била је у губитку од 1,1 милијарду евра, што је четири пута 
више него на крају 2013. године. Овај податак наводи се у извештају Агенције за привредне 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ko-krije-gubitke-privrede.sr.html
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регистре који јавно још није објављен. У медије је доспео након што је Демократска странка 
Србије оптужила власт да је забранила Агенцији да објави овај извештај, јер би он показао да 
„нема опоравка и раста српске економије”. 

У Агенцији за привредне регистре демантују да им је са врха власти забрањено да објаве 
извештај о пословању привреде током прошле године. 

– Нико те податке не скрива. Ако је већ 90 одсто појединачних финансијских извештаја 
објављено на нашем сајту како може да се сакрије слика пословања привреде. Реч је о 
исправним, односно потпуним и рачунски тачним финансијским извештајима које је Агенција 
примила закључно са 30. јуном 2015. године и до сада обрадила – кажу у овој институцији и 
објашњавају да је по закону могуће објављивање само потпуно тачних извештаја. 

Зато 10 одсто извештаја још није објављено на интернет страници Агенције. Најављују да ће 
комплетан извештај о пословању привреде бити објављен следеће недеље. 

Шта, заправо, каже закон?  

У јуну је истекао рок да предузећа доставе редовне финансијске извештаје. Претходне године 
рок за достављање извештаја био је 28. фебруар. Иначе, по Закону о рачуноводству, Агенција 
све извештаје мора да објави до 31. октобра. Дакле, рок за објављивање истиче следећег 
петка. 

У Агенцији тврде да не касне са објавом извештаја, већ су измене закона унеле много новина, 
да је то искомпликовало начин рада и да су због тога ове године рокови другачији. 

Почетком августа Агенција је сукцесивно почела на свом сајту да објављује извештаје за 
појединачна предузећа. Средином септембра ова институција је обавестила јавност да је 
обрадила 118.467 финансијских извештаја за 2014. годину, од чега је на интернет страници 
Агенције објављено 101.672 финансијска извештаја. Ови извештаји су доступни у Регистру 
финансијских извештаја. 

Поводом написа о великим губицима српских предузећа у прошлој години огласило се и 
Министарство привреде. 

„Статистички и финансијски извештаји, на које се медији позивају, заправо односе на губитке 
предузећа настале на негативним курсним разликама у периоду од 2007. до 2013. године, а не 
у 2014. када се на основу новог закона о рачуноводству морају збирно исказати. 

Конфузију у вези са периодом настанка губитака, омогућили су ранији рачуноводствени 
правилници који су дозвољавали фирмама да трошкове у разлици курсних разлика не исказују 
годинама. 

Баш због промене рачуноводствене методологије, која то више не омогућава, касне 
статистички извештаји привредних субјеката у Србији”, наводи се у саопштењу. 

А. Телесковић 
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У Министарству привреде тврде да су за лоше показатеље из прошлогодишњих завршних 

рачуна криви поплава и негативне курсне разлике 

Арсић: Не верујем у званичне податке о 
запослености 

Према званичној анкети о радној снази, од 2009. је запослено више од 200.000 радника * 

Финансијски извештаји за прошлу годину показују да је угашено око 19.000 радних места * 

Павичић: Властима више стало до утиска који ће оставити него до резултата 

АУТОР: А. МИЛОШЕВИЋ - Љ. БУКВИЋ 

Губитак српских предузећа од 1,1 милијарде евра у прошлој години, исказан у финансијским 
извештајима које је обрадила Агенција за привредне регистре, последица је привредног пада, 
поплава и негативних курсних разлика. Како објашњавају саговорници Данаса, оволики 
негативни резултат, већи од четири процента БДП-а, не значи да је БДП за 2014. од минус 1,8 
одсто неадекватно обрачунат, јер губици на терет капитала и курсне разлике не улазе у његов 
обрачун. 

Тако рецимо штета коју су на објектима изазвале поплаве не улази у обрачун БДП-а, јер он 
мери само текућа кретања. 
- То је једна од слабости начина обрачуна БДП-а, па економисти у шали кажу да БДП можете 
да повећате тако што ћете спалити кућу па је поново изградити, јер настала штета формално 
не умањује БДП, док га нова изградња повећава - каже један од саговорника Данаса. 
У Министарству привреде јуче су за овако лоше резултате предузећа окривили управо курсне 
разлике, које су фирме ове године морале да укњиже као добитак или губитак, што раније 
није био случај. 
- Статистички и финансијски извештаји на које се медији позивају заправо се односе на 
губитке предузећа настале на негативним курсним разликама у периоду од 2007. до 2013. 
године, а не у 2014. када се на основу новог Закона о рачуноводству морају збирно исказати. 
Конфузију у вези са периодом настанка губитака омогућили су ранији рачуноводствени 
правилници који су дозвољавали фирмама да трошкове курсних разлика не исказују годинама. 
Баш због промене рачуноводствене методологије, која то више не омогућава, касне 
статистички извештаји привредних субјеката у Србији - наводе у Министарству привреде. 
Професор Економског факултета у Београду Милојко Арсић за Данас објашњава да се 
негативни ефекти поплава који иду на терет капитала не региструју у обрачуну БДП-а, те да 
ван тог обрачуна остају и промене курса. 
- Рецимо, она предузећа која су имала дугове у доларима забележила су капиталне губитке. 
Међутим, то је обрачунски губитак, што значи да једне године може да га буде, а друге да га 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/arsic_ne_verujem_u_zvanicne_podatke_o_zaposlenosti.4.html?news_id=310127
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/arsic_ne_verujem_u_zvanicne_podatke_o_zaposlenosti.4.html?news_id=310127
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не буде, у зависности од кретања курса. Што се тиче штете на инфраструктури коју су нанеле 
поплаве, она је већим делом већ отклоњена - каже Арсић. 
Осврћући се на податке АПР-а о томе да је у предузећима угашено 18.839 радних места, од 
чега 15.179 у приватном сектору, Арсић каже да је он "већ више пута изражавао сумњу у 
званичну статистику, која се добија путем анкете о радној снази". 
- Сви подаци о радној снази од 2009. наовамо су проблематични. По њима испада да је ове 
године формално запослено 200.000 људи, што сигурно није тачно. Природно је то што је у 
години када смо имали рецесију (што је био случај у 2014) смањен и број запослених, као што 
би било природно да ове године када будемо имали привредни раст, забележимо и одређени 
раст броја радника - додаје Арсић. 
Генерални секретар Савеза рачуновођа и ревизора Србије Перо Шкобић каже да је проблем у 
томе што је правилником из јануара 2010. године фирмама било дозвољено да курсне разлике 
књиже како хоће, то јест нису морале, али су могле да их заводе као губитак. Актуелна власт 
је, како каже, то променила, па је сада обавезно да се курсне разлике књиже на овај начин, 
али је тешко израчунати колики је стварни ефекат ових кретања, јер су у прошлости неке 
фирме ове губитке и добитке заводиле на један, а друге на други начин. 
Директор Таркета Никола Павичић каже за Данас да српска привреда послује са губитком још 
од 2000. и да постоје прорачуни од пре пет година који показују да је кумулативни губитак 
домаће привреде готово 20 милијарди евра. 
- Када бисмо поново рачунали, сада би сигурно био већи од тих 20 милијарди. Ми имамо 
утисак да ће можда Марсовци доћи и покрити то, али неће, морамо ми сами. Нема чуда, 
политичке елите не желе да гледају ту економску страну јер им последњих деценију и по не 
одговарају резултати, али мораће у једном тренутку - напомиње Павичић. 
Он подсећа да је тренутни привредни раст од 0,7 одсто у односу на врло лошу 2014. и даље 
велики пад у односу на пословање домаће привреде у 2013. 
- Проблем је што ми имамо систем који уништава производњу, а за то су криве високе камате, 
високи порези и нереалан курс. У последњих 15 година просечна каматна стопа била је неких 
15 одсто. Реците ми, ко је спреман са таквом каматом да инвестира - истиче Павичић. 
Проблем је велики и са нереалним курсом, који је, како каже наш саговорник, направљен за 
шпекуланте, а не за оне произвођаче који желе да извозе. Није ни чудо, напомиње Павичић, 
што велики број домаћих предузећа одлази у сиву економију јер их на то терају управо високи 
порези. 
На питање да ли актуелна власт има знање, вољу и жељу да поправи катастрофалну економску 
слику Србије, Павичић каже да има утисак да је властима више стало до утиска који ће 
оставити него до резултата. 
- Из искуства знам да се живи од резултата, а не од утиска. Људи неће одустати од тежње да 
живе боље - каже Никола Павичић. 
И нови закон крив за лоше податке 
Подсећамо да нови Закон о рачуноводству и правилници тек од 2014. обавезују предузећа да 
курсне разлике прикажу као приход или трошак. Зато је податак да су финансијски трошкови 
предузећа увећани за 50 одсто у 2014. години заправо показатељ лошег рада и презадужености 
у периоду од 2007. до 2013, прецизније шест година уочи године у којој се морају исказати - 
тврде у Министарству привреде. 
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Пореска управа одбила предложени план реорганизације Застава ковачнице из стечаја 

Све извеснији банкрот стратешке фабрике 

* Нови допуњени план пред повериоцима може да се нађе за два до три месеца 

АУТОР: ЗОРАН РАДОВАНОВИЋ 

Крагујевац - - Пореска управа, која је са потраживањем од 320 милиона динара највећи 

поверилац Застава ковачнице у стечају, одбила је понуђени план реорганизације те фабрике, а 

допуњени предлог моћи ће да се разматра тек крајем ове или почетком наредне године. 

Предлагач плана, бугарска фирма Интертранс, на прекјучерашњем поверилачком рочишту у 

крагујевачком Привредном суду, понудио је да се тај дуг измири у року од пет година, у 48 

једнаких месечних рата, с почеком од годину дана. Остали повериоци били су спремни да 

прихвате план Заставине фабрике отковака, па их је став Пореске управе изненадио а према 

сведочењу учесника прекјучерашњег поверилачког рочишта, био је затечен и стечајни судија 

Бранислав Јововић. Он, кажу, није крио да му није јасна индолентност порезника, тим пре што 

се њихов представник није ни појавио у судници, већ је одлука о неприхватању плана 

реорганизације суду достављена поштом. 

Нови, допуњени план ће Интертранс морати, по налогу суда, да достави у року од 30 
дана, а на новом поверилачком рочишту моћи ће да се нађе за два до три месеца. Уколико и 
тада не буде усвојен, стечај Застава ковачнице ће се окончати банкротом, а фабрика и њена 
имовина ће потенцијалним купцима бити понуђена у деловима, чиме ће након 162 године бити 
угашена производња за коју стручњаци тврде да је од стратешког значаја за домаћи металски 
комплекс, посебно за оружарску индустрију. 

Разочарење због става порезника не крије ни стечајни управник ковачнице Предраг 
Јанковић, који тврди да је план реорганизације ПУ одбила „из формалних, а не 
суштинскихразлога“, чиме је „показала да је судбина и опстанак Ковачнице - не занима“. План 
реорганизације је, према његовим речима, једина шанса заКовачницу, све друге опције воде 
фабрику у банкрот, који није у интересу ни самом предузећу, ни његовим бившим радницима, 
ни домаћем металском комплексу, па ни држави и њеној Пореској управи, која остаје без (још) 
једног пореског обвезника. Застава ковачница, у којој је производња поново 
стартоваланепосредно након покретања стечаја, редовно плаћа порезе и доприносе на бруто 
надокнаде ангажованих радника. 

- Не знам ни ко ни шта стоји иза става Пореске управе Србије. У галиматијасу у којем 
живимо ништа више није јасно. Оно што као стечајни управник Ковачнице знам и одговорно 
тврдим, јесте да та фабрика може поново успешно да ради и послује, те да њен евентуални 
банкрот не би био никоме од користи - истиче Јанковић. 

То потврђују и стручњаци, који сматрају да би банкрот фабрике оставио без посла 
неколико стотина преосталих радника, док би држава изгубила још једну стратешки важну 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/sve_izvesniji_bankrot_strateske_fabrike.4.html?news_id=310142
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фабрику, великог пореског обвезника и девизни приход од извоза у Немачку, Мађарску, 
Словенију, Румунију и Босну и Херцеговину. 

Угрожена и производња оружја 

Евентуални банкрот Ковачнице најозбиљније би угрозио и континуитет производње 
митраљеза, аутомата, пушака, ловачких карабина, пиштоља и револвера и другог оружја у 
Застави. Ковачница је, наиме, стратешки партнер Застава оружја, и то у мери да оружари у 
земљи немају другог испоручиоца отковака, на којима се заснива производња оружја које је, 
опет, један од значајнијих српских извозних адута. 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/na-crno-127-radnika-u-trznim-centrima 

На црно 127 радника у тржним центрима 

У надзорима које је Инспекторат за рад спровео у тржним центрима и трговинама широм 
Србије, откривено је да од 1.198 радника, 127 није имало уговор о раду и није било 
пријављено на обавезно социјално осигурање. 

Надзори су обављени код 528 послодаваца, а инспектори су поднели 36 захтева за покретање 
прекршајног поступка против послодаваца у области радних односа и девет у области 
безбедности и здравља на раду, наводи се у саопштењу. 

Поднето је и 15 прекршајних налога због прекршаја прописаног Законом о раду који се односи 
на недржање уговора на месту рада, за који је прописана новчана казна у фиксном износу од 
50.000 и од 100.000 динара.Инспекција рада је донела 143 решења за отклањање недостатака 
утврђених у области безбедности и здравља на раду и четири решења о забрани рада на месту 
рада док трају околности које доводе до угрожавања безбедности и здравља запосленог. 

За отклањање неправилности у области радних односа инспектори су донели 78 решења. 
Приликом тих надзора откривено је и седам нерегистрованих субјеката – два у Врању и по 
један у Зајечару, Краљеву, Врњачкој Бањи, Нишу и Зрењанину. 

 

ШУМАДИЈА ПРЕС 

http://sumadijapress.co.rs/vreme-je-da-vucic-poseti-fijat/ 

Време је да Вучић посети “Фијат” 
извор: Данас 

 
Синдикат компаније “Фиат Цхрyслер Аутомобилес Србија” (ФЦАС) званично је позвао 
председника Владе Србије Александра Вучића да посети фабрику у Крагујевцу. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/na-crno-127-radnika-u-trznim-centrima
http://sumadijapress.co.rs/vreme-je-da-vucic-poseti-fijat/
http://sumadijapress.co.rs/vreme-je-da-vucic-poseti-fijat/
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Синдикат компаније ФЦА Србија званично је позвао председника Владе Србије Александра 

Вучића да, у складу са својим обавезама, али ипак у што краћем року, посети крагујевачку 

фабрику. 

У синдикату сматрају да држава, која има 33 одсто капитала у фабрици, мора активније да 

се укључи у реализацију заједничког пројекта са “Фијатом”, односно групацијом “Фиат 

Цхрyслер Аутомобилес”. 

Синдикалци под тим пре свега подразумевају производњу још једног модела у Крагујевцу. 

Компанија “ФЦА Србија” има пројектовани капацитет за 300.000 аутомобила годишње, а са 

њених производних линија силази тек око 100.000 “фиата 500Л”, те простора за увођење новог 

или нових модела, сматрају синдикалци, и те како има. 

– Вучић је још пре годину и по дана најавио да ће о томе разговарати са менаџментом 

“Фијата”, али је, у међувремену, или заборавио, или одустао од те иницијативе – кажу у 

синдикату. 

Радници истичу да неће одустати од иницијативе за добијање још једног модела, тим пре 

што процењују да би њиме дефинитивно и на дужи рок, који се мери деценијама, била 

загарантована будућност фабрици, запосленима и добављачима. 

У домаћој аутомобилској индустрији, чија је окосница фабрика у Крагујевцу, тренутно је 

ангажовано око 10.000 радника. Производњом још једног модела тај број би брзо био 

удвостручен, за колико би, највероватније, био повећан и извозни салдо те гране, који сада 

премашује 1,5 милијарди евра годишње. 

Запослени у “ФЦА Србија” очекују да Влада испослује и реализацију “Фиатове” уговорне 

обавезе која се односи на производњу 5 одсто резервних делова те компаније у Србији, 

чиме би се створили услови за додатно упошљавање, па и проширење капацитета у домаћој 

аутомобилској индустрији. 

Истовремено, запослени и шумадијска јавност очекују да држава напокон испуни преостале 

обавезе према “Фијату”, превасходно оне везане за изградњу инфраструктуре, односно за 

завршетак ауто-пута према Коридору 10, изградњу обилазнице око Крагујевца и модернизацију 

пруге Лапово – Краљево, којом се аутомобили транспортују према Луци Бар. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/2080902/Biv%C5%A1i+radnici+fabrike+%22Aha+Mura+Prvi+M

aj%22-+%C5%A1ta+dalje%3F.html 

Бивши радници фабрике "Аха Мура Први Мај"- 
шта даље? 

Након проглашења стечаја у текстилној фабрици "Аха Мура Први Мај" у Пироту јуна ове године, 
запосленима је престао радни однос. Тренутно, преко филијале Националне службе 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/2080902/Biv%C5%A1i+radnici+fabrike+%22Aha+Mura+Prvi+Maj%22-+%C5%A1ta+dalje%3F.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/2080902/Biv%C5%A1i+radnici+fabrike+%22Aha+Mura+Prvi+Maj%22-+%C5%A1ta+dalje%3F.html
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запошљавања добијају новчану надокнаду, а уз помоћ самосталног синдиката покушаће да 
наплате своја потраживања која се односе на заостале зараде и повезивање радног стажа. 

Мало је радника који о  бившој  фабрици "Аха Мура Први Мај"  и  ономе  што  се  дешавало  у  

последње  две  године, желе да говоре пред камерама.  Добијали  су , кажу, само обећања, а 

своја радна  места нису успели  да сачувају ни протестним шетњама и  штрајковима, 

нити апелима да  се спаси  једно од  најбољих текстилних  предузећа  у Србији. 

Припремила Силвана Тошић 

"Радио сам скоро  35  година, и ја и супруга која  има око 30 година стажа, и нажалост 

доживели смо ово да смо остали малтене на улици без ичега", каже Драган Тошић , бивши 

 радник "Аха Муре Први Мај". 

"Проћи  ће врло брзо та  за  нас  старије раднике  година дана. То  што примамо  материјалну  

помоћ 14 хиљада није довољно, али и  без тога ћемо  да  останемо", каже Гордана Павлов, 

бивша  радница "Аха Мура Први Мај". 

"Позивамо све  привреднике  који  могу  да  оживе  и  помогну  да  ова  фабрика  поново  

заживи   и  да  се бави  конфекцијом, за  шта  је  и  саграђена", каже Новица Андрејев, бивши  

радник "Аха Мура Први Мај". 

Преко хиљаду бивших радника  ове фабрике доставило  је  пријаве о потраживању 

самосталном  синдикату - који  ће Привредном суду у Нишу предати обрађену документацију. 

"Радници  имају  право на девет  минималних  зарада  из  фонда  солидарности  сразмерно  

времену  проведеном  на  раду. За  тај  исти  период , радницима ће  бити  повезан и радни 

стаж", каже Родољуб  Ћирић,  председник  самосталног синдиката Пирот. 

У самосталном  синдикату  процењују,  да би  своја  потраживања  која у просеку  износе око  

190  хиљада динара, радници  могли да наплате  у  априлу следеће године. 

У "Аха Мури Први Мај" у  две  производне  хале радио је  1.330  радника.  Након  стечаја у  јуну 

, једна приватна текстилна фирма  закупила је  халу 1  и  упослила  око  300 радника. 

Првомајци  сматрају  да  је  то  добро, али  не  и  довољно,  јер  је  80 одсто њих остало без  

егзистенције. И уколико  држава  и  надлежна министарства  не помогну оживљавање  ове  

фабрике  на било који  начин , још  најмање  хиљаду  Пироћанаца  ће, кажу,  постати  

социјани  случајеви. 

 

 

 


