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15-odsto-dogodine 

ММФ:Раст БДП-а Србије 0,5 одсто у овој и 1,5 одсто 

догодине 
Тањуг  

Бруто домаћи производ (БДП) Србије ће ове године остварити раст од 0,5 одсто, а у 

наредној години раст од 1,5 одсто, према данас објављеном октобарском извештају 

Међународног монетарног фонда 

Бруто домаћи производ (БДП) Србије ће ове године остварити раст од 0,5 одсто, а у наредној 
години раст од 1,5 одсто, према данас објављеном октобарском извештају Међународног 
монетарног фонда (ММФ). 

У новом извештају "Перспективе светске економије", ММФ прогнозира и да ће инфлација у 

Србији ове године износити 1,6 одсто, а 2016. години 3,4 одсто, да ће дефицит текућег рачуна 

Србије бити 4,0 одсто БДП-а у 2015, а догодине ће пасти на 3,8 одсто, док ће стопа 

незапослености ове године бити 20,6 одсто, а наредне године 21,8 одсто. 

ММФ је ове године, у мају, већ ревидирао своју прошлогодишњу прогнозу привредног раста 

Србије са минус 0,5 процената на 0,0 одсто, а сада је поново повећао процену раста српског 

БДП-а на 0,5 процената. 

Србија је сврстана у групу европских земаља у развоју, које ће, према пројекцијама ММФ-а, 

остварити скроман раст од 3,0 одсто у 2015/2016. години. 

Овај регион је, како тврди међународни кредитор, имао користи од нижих цена нафте и 

постепеног опоравка у еврозони, али је такође погођен успоравањем привреде Русије и 

ефектима раста корпоративног дуга по основу инвестиција. 

Како се наводи у извештају, привредни раст у подручју централне и источне Европе остаје 

снажан, при чему ће Мађарска и Пољска наставити да расту по стопи од 3,0 одсто или изнад 

тог нивоа у 2015. години, али ће у подручју југоисточне Европе раст бити нешто слабији (са 

изузетком Румуније), уз раст БДП-а у Бугарској, Хрватској и Србији испод 2,0 одсто, наводи се 

у извештају. 

Када је реч о земљама нашег региона, ММФ предвиђа да ће БДП Хрватске порасти за 0,8 одсто 

у 2015. години и за 1,0 одсто у 2016. години, док за Босну и Херцеговину прогнозира раст 

привреде од 2,0 одсто у овој, и од 3,0 одсто у 2016. години. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:570626-MMFRast-BDP-a-Srbije-05-odsto-u-ovoj-i-15-odsto-dogodine
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Бугарска ће, према процени ММФ-а, ове године имати раст БДП-а од 1,7 процената а идуће 

године 1,9 одсто, Албанија 2,7 у овој и 3,4 одсто у 2016. години, Мађарска 3,0 одсто и 2,5 

одсто, Македонија 3,2 одсто и ове и следеће године, Црне Гора 3,2 одсто у текућој, односно 

4,9 одсто у идућој години, и Румуниј 3,4 одсто, односно 3,9 одсто за наведене године. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/595816/EInspektor--udarac-na-sivu-ekonomiju-i-korupciju 

Е-Инспектор - ударац на сиву економију и 
корупцију 

Уместо пред шалтерима и уз помоћ компликованих процедура и гомиле образаца грађани и 

представници компанија у Србији моћи ће да комуницирају и прате рад и извештаје инспекција 

у потпуности онлине. Све ово биће могуће захваљујући захтевном пројекту еИнспектор који је 

данас свечано представљен у Клубу посланика, а који ће до 2017. године објединити све 

инспекторате и тако побољшати њихову ефикасност и транспарентност у раду. 

Инспектори ће стално комуницирати једни са другима 

Пројекат еИнспектор осмишљен је као одговор на резултате истраживања и анкета, који су од 

2011. до данас, спроведени на тему инспекцијског надзора у Србији, а који, примера ради 

указују на то да један туристички инспектор надзире чак и до 300 субјеката. 

  

Резултати указују и на недовољно поверење у рад инспектора - 62 одсто привредника изјавило 

је да сива економија има изузетно негативан утицај на њихово пословање, док самотрећина 

њих сматра да их инспекције ефикасно штите од овог проблема. Скоро 60 одсто привредника 

сматра да инспекције нису добро координисане, а чак 22 одсто њих верује да је привреда 

приморана да плати мито инспектору. Око 20 одсто грађана, такође је указало на проблем 

корупције у овом сектору. 

 Жељко Ожеговић, државни секретар при Министарству државне управе и локалне самоуправе 

изјавио је да чврсто верује да ће еИнспектор побољшати рад инспекцијског надзора, и 

повратити поверење приватника и грађана у овај сектор. 

 - Транспарентно, брзо и једноставно је наш и мото пројекта еИнспектор. Изузетно смо 

мотивисани да пажљиво прођемо кроз све планиране кораке, и да направимо једну 

функционалну и модерну платформу која ће интегрисати рад свих инспекција, јер су оне једна 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/595816/EInspektor--udarac-na-sivu-ekonomiju-i-korupciju
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од најбитнијих карика за постојање снажне државе која је у стању да се обрачуна са 

корупцијом на свим нивоима – изјавио је Ожеговић. 

 Душан Стојановић, директор Дирекције за електронску управу посебно се осврнуо на 

чињеницу да ће еИнспектор по први пут успети да умрежи све инспекторате. 

 - Обезбедићемо им сталну комуникацију и сталну размену података. Развићемо систем за 

рационално обављање задатака, што ће унети потпуну револуцију и представљаће највећи 

удар на сиву економију. Захваљујући еИнспектору рад инспектората ће бити ефикаснији и 

транспарентнији, без простора за корупцију – истакао је Стојановић. 

 Пројекат еИнспекторбиће имаће велики значај за доступност података о регистрацији, јавним 

сагласностима и пријавама, сарадњу, усклађивање и координацију. 
 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sve-vidljiviji-oporavak-industrije.sr.html 

Све видљивији опоравак индустрије 
Нето прилив директних страних инвестиција милијарда евра 

Укупан резултат зависи од брзине рада монтажних трака у Фијату (Фото ФАС) 

У макроекономским кретањима у августу преовлађују добре вести, међу којима је 
међугодишњи раст индустријске производње од 12,9 и прерађивачке индустрије од 6,5, а 
прехрамбена индустрија је у августу имала раст од 2,8 одсто. То је најбољи резултат у 2015. 
години, речено је јуче на представљању најновијег броја часописа „Макроекономске анализе и 
трендови” (МАТ). 

Економиста Иван Николић саопштио је да је дефицит текућег платног биланса од јануара до 
јула износио 795,4 милиона евра, што је 30,4 одсто мање него у истом периоду прошле 
године. 

Нето прилив директних страних инвестиција је 1,014 милијарди евра. Девизне резерве су 
повећане 370 милиона евра, за разлику од пада у прошлој години од 1,209 милијарди евра, 
казао је Николић. 

Међугодишња инфлација у августу стала је на 2,1 одсто и то као ефекат раста цена струје, 
хране и услуга. 

Просечне нето зараде у августу су биле 2,1 одсто ниже у односу на јул, а реално за три 
процента, навео је он. 

Говорећи о монетарним кретањима, Николић је подсетио да је смањена референтна каматна 
стопа на пет одсто и снижена је стопа издвајања обавезне резерве. Те тенденције ће се 
наставити. Зато ће банке морати томе да се прилагоде кроз смањење каматних стопа. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sve-vidljiviji-oporavak-industrije.sr.html
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Аналитичар Стојан Стаменковић оценио је да је више од половине прерађивачке индустрије у 
августу имало позитивне трендове. Што се тиче кретања у индустрији, сматра да је и даље 
највећи проблем у хемијској индустрији која је окренута агрокомплексу, посебно панчевачка 
„Петрохемија”. Прерађивачка индустрија у овој години требало је да расте најмање шест 
одсто, а после паљења друге високе пећи у Смедереву раст те гране индустрије биће и већи, 
сматра Стаменковић. 

Производња у „Фијату” варира после великог раста 2013. године и убудуће ће зависиће од 
улагања у развој инфраструктуре, конкретно од изградње пута Крагујевац–Баточина, који 
треба да повеже ФАС са Коридором 10. 

Стаменковић је оценио да би могло да дође до раста тражње за возилима „Фијатове 
групације”, поготово у САД после афере са „Фолксвагеном” због лажирања података о 
издувним материјама из њихових дизел мотора. 

Највећи удео у извозу у првих осам месеци ове године, по њему, имала је пољопривреда, која 
је само у августу у извозу учествовала са око 150 милиона евра. 

Коментаришући прилив директних страних инвестиција, које су забележиле међугодишњи 
раст од 3,8 одсто у августу и износиле 1,014 милијарди евра, Стаменковић је оценио да „није 
богзна какав”. 

Када се одузму средства од реинвестирања страних компанија, које већ послују у Србији, нето 
прилив страних инвестиција је око 600 милиона евра. 

Србији би ове године требало око 1,7 милијарди евра директних страних инвестиција да би 
остварила планирани раст, казао је Стаменковић. 

Буџетски дефицит у августу наставио је да пада и износио је 6,8 милијарди динара, тако да је 
за осам месеци ове године био 31 милијарду динара, што је неупоредиво мање у односу на 
прошлогодишње 142,3 милијарде динара. 

Пад дефицита резултат је у највећем делу последица смањења плата и пензија у јавном 
сектору. Скок наплате акциза у августу износио је 85 одсто, а највише захваљујући увођењу 
акцизе на електричну енергију. 

Добра вест је што је покренуто тржиште продаје проблематичних кредита, које за сада нема 
велике ефекте, али би могло да има велики утицај на финансијско тржиште у будућности, 
приметио је Стаменковић. 

Ј. Рабреновић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Kornart-Izmestamo-proizvodnju-iz-Kine-i-Vijetnama-u-Srbiju.sr.html 

Финци се уселили, а стижу и Немци 

У погону ПКЦ већ ради 890 људи, а за немачког прерађивача рибе биће, за три месеца, 

изграђена фабрика од три хиљаде квадрата 

Смедерево – Премијер Србије Александар Вучић посетио је јуче фабрику ПКЦ у Смедереву 
која је пре неколико месеци почела да ради. Тим поводом водећи светски произвођач 
електродистрибутивних система за возила, уприличио је свечаност за акционаре, партнере, 
купце, званичнике и запослене. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Kornart-Izmestamo-proizvodnju-iz-Kine-i-Vijetnama-u-Srbiju.sr.html
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– Да бисмо испунили очекивања тржишта и купаца морамо да бирамо најбоље локације. Зато 
смо изабрали Смедерево које има веште раднике, саобраћајну инфраструктуру за ефикасан 
увоз и извоз робе и политичко окружење које утиче на побољшање услова пословања, изјавио 
је Роберт Ременар, потпредседник Борда директора ПКЦ групе. 

Ременар је истакао да ова компанија данас запошљава 890 људи и да планира да до краја 
идуће године тај број повећа до 1.500. 

Градоначелница Смедерева Јасна Аврамовић изразила је наду да ће тај број бити превазиђен, 
те да ће у ПКЦ до краја 2016. бити упослено чак 2.000 људи. 

– Прво смо имали браунфилд инвестицију. Кренули смо у изградњу хале. Била је ливада и 
нико није веровао да за три месеца можемо да завршимо. Онда смо ушли у празну халу и сада 
када је она овако пуна, мислимо да ће бити и до 2.000 запослених, рекао је премијер Вучић и 
поручио Финцима да покушају то да постигну, а да ће влада бити од помоћи. 

Након ове свечаности, у градској кући Смедерева потписан је меморандум о разумевању са 
водећом немачком компанијом за прераду рибе ПТЦ Џермани(ПТЦ Германy ГмбХ). Град 
Смедерево је у последња три месеца изградио производну халу од 3.000 квадрата у 
индустријском парку Слободне зоне, као и 2,5 километара пута са пратећом инфраструктуром, 
вредности три милиона евра. Саопштено је да је најозбиљнију понуду за закуп дала немачка 
компанија која ће производњу у Смедереву започети 31. јануара идуће године. До краја ове 
године, град се обавезао да изгради и хладњачу од 500 квадрата. Немци ће овде за почетак 
запослити 100 радника. 
 Генерални директор ПТЦ Бруно Конрарт подсетио је да је то прва инвестиција те компаније у 
Србији и најавио измештање њихове производње из Кине и Вијетнама у Смедерево, као и 
намеру и да у наредне две године запосле око 300 људи. 

Градоначелница Јасна Аврамовић поручила је да прва група од 17 радника ускоро одлази на 
обуку у Кину, или Пољску, те да ће они касније обучавати остале. Додала је да немачки 
инвеститор планира да у овом граду изгради још једну халу и пресели производњу, а да је 
задатак локалне самоуправе да у Смедереву у наредном периоду више нема незапослених. 

Компанија ПТЦ ће добро радити јер се пуно разговарало о тој инвестицији, поручио је један од 
потписника меморандума, министар привреде Жељко Сертић. Додао је да је немачко 
министарство привреде почетком године представило анализу која предвиђа да ће већи број 
немачких компанија повући своје производне погоне са Далеког истока у југоисточну Европу. 

Ово је прави пример за то, инвестиција која није дошла због подстицаја, које влада иначе 
даје, али ћемо о свим елементима разговарати у будућности, рекао је Сертић. 

О. Милошевић 
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vucic-ispravlja-svoju-komisiju.sr.html 

Вучић исправља своју комисију 

Премијер инсистира да је број запослених у јавном сектору мањи за око 7.500 људи 

 

(Фото Д. Јевремовић) 

 Премијер Александар Вучић јуче је практично демантовао владину Комисију за давање 
сагласности за ново запошљавање тиме што је негирао да је 9.000 људи добило посао у јавном 
сектору док је на снази била забрана запошљавања. Такве информације назвао је 
бесмисленим и нетачним, тврдећи да је у свим министарствима и јавној администрацији 
смањен број запослених. Уједно је и најавио још отпуштања. 

„Када је реч о онима који су запослени на неодређено време, свуда имате пад броја 
запослених”, објаснио је Вучић. 

При томе, додао је, можда само у једном министарству и то, како је навео, силом прилика, 
има 10 или 12 радника вишка. Сви остали имају мање запослених. Према његовим 
информацијама, број запослених у јавном сектору мањи је за око 7.500 људи. „Али како сад 
неком да објашњавам да не може да се мери јануар са јулом, већ јул са јулом”, приметио је 
Вучић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Vucic-ispravlja-svoju-komisiju.sr.html
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Како је дошло до тога да председник Владе негира наводе владине Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање? Ова институција доставила је “Данасу” податке да је од 
јануара 2014, од када је на снази забрана запошљавања, до 15. септембра ове године за 
стално је запослено 8.744 службеника. Од тога је 7.055 примљено на неодређено, а 1.698 на 
одређено време. У истом периоду, Комисија за давање сагласности одбила је захтев за 
примање 11.532 особа у стални радни однос.  Према нашим сазнањима, Комисија је направила 
пометњу тиме што је новинарима, на основу одлуке Управног суда ком се жалио новинар 
Данаса Бојан Цвејић, доставила податке о томе да је дала 9.000 сагласности за запошљавање, 
а да није разјаснила да ли су сви који су добили сагласност након тога и запослени. Тако је, 
на пример у изјави за „Политику”, министар Расим Љајић истакао како је добио сагласност за 
запошљавање троје нових службеника, али да није запослио ниједног, јер систематизација још 
није донета. Чланови Комисије су због ове непрецизности критиковани у влади, па је 
неспоразум покушало да „испегла” Министарство државне управе и локалне самоуправе тиме 
што је објавило да је број запослених смањен за нешто више од 7.000 људи. Кад ни то није 
помогло да се ствар рашчисти, ускочио је премијер Александар Вучић који је истакао да је 
информација о 9.000 новозапослених “бесмислена и нетачна”. 

Да не буде забуне, паралелно са запошљавањем људи у државним службама било је и 
смањења броја запослених. Према рачуници Фискалног савета, из јавног сектора је у том 
периоду отишло 18.000 људи, а највећи број њих је отишао у пензију. Ипак, и подаци 
Фискалног савета показују да је замењен скоро сваки други, јер је новозапослених, према  
рачуници Савета, било нешто више од 8.000.  

Проблем је, међутим, што је Комисија за давање сагласности морала да поштује правило по 
коме, пре него што запосли једну особу из јавног сектора, петоро мора да оде. Да је тај 
принцип поштован, из јавног сектора је морало да оде чак 45.000 људи пре него њих 9.000 
добије посао. Да ли је то било тако, од владине Комисије нисмо успели да сазнамо.  Њени 
чланови на на наше мејлове нису одговарали, а председник комисије Небојша Мијаиловић, 
који је истовремено и државни секретар у Министарству финансија, рекао је да о томе не 
може да говори и да сва питања пошаљемо писаним путем на адресу Комисије, што смо ми 
већ учинили прошле недеље. Мијаиловић је за председника Комисије изабран одлуком владе 
од 14. августа 2014.   

Ни Новак Недић, генерални секретар владе, није одговарао на наше поруке и позиве. 

Подаци Министарства државне управе и локалне самоуправе показују да се број запослених у 
јавном сектору у периоду од децембра 2014. до јуна ове године смањио за 7.251 особу. Од тога 
је на платном списку јавних предузећа мање 5.783 људи, док је из јавне управе отишло 1.468 
службеника. 

Да ли је неко од новозапослених 9.000 добио ангажман и у јавним предузећима, нисмо успели 
да сазнамо. Државни званичници о томе одбијају да говоре. Сви истичу да је било смањења 
броја запослених. Тако је недавно Жељко Сертић, министар привреде, истакао да је број 
запослених у јавним предузећима у првом тромесечју ове године био за три одсто мањи од 
броја који је планиран програмима пословања, док су средства за исплату истовремено зарада 
била мања за девет одсто. 

---------------------------------- 

Јавни сектор највише запошљавао 
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Аутори „Кварталног монитора”, публикације коју издаје Економски факултет, анализирајући 
податке о незапослености дошли су до закључка да се у делатностима које доминантно 
припадају јавном сектору бележи значајан раст броја запослених. Државна управа, одбрана и 
обавезно социјално осигурање (Фонд ПИО) бележе раст од 9,5 одсто. Међугодишњи раст броја 
запослених у образовању у другом тромесечју износи 16 одсто. Број запослених у образовању 
је повећан за 24.000 радника у другом кварталу ове, у односу на исти период претходне 
године, показује анализа „Кварталног монитора”. Међугодишњи раст броја запослених у 
здравству износи нешто више од 15.000. 

„Уколико узмемо у обзир да је на снази забрана запошљавања у јавном сектору, целокупан 
раст броја запослених требало би да се односи на приватни сектор што је мало вероватно, јер 
би то подразумевало отварање стотина приватних школа, болница и ординација током 
последњих годину дана”, пише у „Кварталном монитору”. 

Осим тога остаје нејасно како је могућ толики раст броја запослених уколико је бруто додата 
вредност у државној управи и обавезном социјалном осигурању, образовању и здравству пала 
за 2,9 одсто. 

М. Авакумовић – А. Телесковић 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bereta_ulaze_u_zastavu_oruzje_.4.html?news_id=309134 

Домаћа војна индустрија ове године извезла производе за 750 милиона долара, тврди 

министар одбране 

Берета улаже у Заставу оружје? 
АУТОР: З. Р. 

Министар одбране Братислав Гашић изјавио је да је наменска индустрија Србије ове године 

остварила извоз вредан 750 милиона долара, што је, како је рекао, два пута више него лане. 

Он је током јучерашње посете Застави оружју најавио и могућност улагања италијанске Берете 

у крагујевачку фабрику. 

Домаћа наменска индустрија, према Гашићевим речима, први пут после 15 година има 
двоструко већи промет и извоз. Уз то је ове године остварила добит од 274 милиона динара, а 
очекује се да ће он до краја 2015. да износи 400 милиона динара. У 2011. крагујевачка 
фабрика је, тврди министар одбране, имала губитак од милијарду и по динара, а у 2012. од 
око 870 милиона. 
Министар Гашић јуче је рекао и да до краја октобра очекује усвајање новог закона о 
улагањима у домаћу наменску индустрију, који ће, као што је наш лист већ писао, омогућити и 
иностране инвестиције у српске војне фабрике. 
- Недавна посета делегације Берете Застави оружје говори о спремности те италијанске 
компаније да улаже у крагујевачку фабрику. Крајем месеца очекујем завршетак тих преговора 
и реализацију посла, након усвајања новог закона о улагањима - казао је Гашић. 
Иначе, позив за праћење јучерашње посете министра одбране Застави оружју јуче нису добили 
новинари Данаса, Фонета, Слободне Европе, крагујевачке телевизије Канал 9 и још неких 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/bereta_ulaze_u_zastavu_oruzje_.4.html?news_id=309134
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медија. Ово је, колико је познато, први пут у последњих 15 година да се приликом посете 
неког државног званичника Крагујевцу и његовим фабрикама и установама, праве спискови 
подобних и оних новинара и медија који то нису. 
 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/na_prodaju_imovina_fabrika_kamiona_automobila_i_specijalnih_vozila_.4.ht

ml?news_id=309129 

Покренута приватизација предузећа из Групе Застава возила 

На продају имовина фабрика камиона, 
аутомобила и специјалних возила 
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ 

Агенција за приватизацију објавила је јуче јавни позив за прикупљање писама о 

заинтересованости за учешће у надметању за куповину три фабрике из Групе Застава возила - 

Заставе камиони, Заставе аутомобили и Заставе специјални аутомобили у Сомбору. Рок за 

пријављивање потенцијалних купаца је 4. новембар. 

Наш лист је, иначе, у више наврата најављивао да ће продаја Заставиних фабрика да буде 
оглашена у овом месецу. Подсетимо да је Група Застава возила сврстана у групу од 17 домаћих 
предузећа у реструктурирању која су од стратешког значаја за домаћу привреду, те ће, по том 
основу, бити заштићена од потраживања поверилаца до краја маја наредне године. 
Међу Заставиним фирмама за које су расписани јавни позиви нема произвођача прикључних 
возила Заставе ИНПРО, која би, с обзиром да је за њену имовину најозбиљније заинтересована 
француска компанија Тригано, новог власника могла да добије већ у децембру. Приватизација 
те фабрике није, међутим, покренута зато што то предузеће нема сопствени производни 
простор, већ је смештено у погону "Сиви дом", који припада Застави оружју. Како је већински 
власник Заставе оружја држава, очекује се да ће одлуком Владе "Сиви дом" ускоро постати 
имовина Заставе ИНПР-а, после чега ће моћи да буде покренута и процедура њене продаје. 
Овде се претпоставља да ће за куповину Заставе специјалних аутомобила у Сомбору 
најозбиљније да буде заинтересована грчка фирма Спајдер, која је раније закупила део тих 
погона и у њима производи контејнере за одржавање јавне хигијене, намењене иностраним 
тржиштима. 
Очекује се да ће бити заинтересованих и за куповину преостале имовине некадашње 
Заставине фабрике аутомобила коју је, заједно са већином запослених, почетком 2010. 
преузео италијански Фијат. Фабрици аутомобила је остала локација од 53 хектара у 
Корманском пољу, надомак Крагујевца, коју би Група Застава возила могла да понуди и 
држави. Заузврат очекују да остале Заставине фабрике буду ослобођене дугова на име 
неплаћених пореза и доприноса, који чине убедљиво највећу ставку у структури њихових 
неизмирених обавеза. 
Најнеизвеснија је судбина Заставе камиона, у којој су судски извршитељи до скора 
пописивали и (рас)продавали покретну имовину, како би се измирила радничка потраживања. 
У круговима блиским пословодству Групе застава возила кажу, међутим, да је за 
приватизацију крагујевачке фабрике камиона, заинтересовано 13 иностраних компанија, међу 
којима је, од скора и руски ГАЗ, а наводно нису одустале ни највеће кинеске компаније за 
производњу теретних и теренских возила, ЈАК моторс и Хуанг хаи. Са њима крагујевачка 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/na_prodaju_imovina_fabrika_kamiona_automobila_i_specijalnih_vozila_.4.html?news_id=309129
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/na_prodaju_imovina_fabrika_kamiona_automobila_i_specijalnih_vozila_.4.html?news_id=309129
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фабрика има потписане меморандуме о разумевање којима је предвиђено и стратешко 
партнерство са једном од њих. 
 
 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/poslovanje-nije-rizicnije-nego-lane 

Пословање (ни)је ризичније него лане 
 

Док Мрежа за пословну подршку, која је спровела анкету у 224 компаније у 17 градова и 
општина у Србији, тврди да је пословање у Србији ове године ризичније него прошле, 
Министарство 

привреде то демантује и такве оцене назива памфлетом. 

Наиме, анкетирани руководиоци приватних компанија у 12 привредних грана, које 
запошљавају око 13.000 радника, указали су, тврде у Мрежи за пословну подршку, на то да је у 
првих осам месеци ове године пад промета смањио њихове приходе због смањења куповне 
моћи грађана и веће конкуренције у сивој зони. Власници компанија оценили су у анкети и да 
је притисак бирократије, као и локалних самоуправа, све већи, што повећава трошкове 
пословања. Истичу и да је новац позајмљен од банака скуп, а да држава за свако кашњење у 
плаћању зарачунава високе камате. 

Анкетирани пословни људи пожалили су се да имају проблема када треба да одлуче о томе 
којим фирмама да испоруче робу или за њих обаве услугу због тога што су последњи 
објављени финансијски извештаји о пословању фирми стари 20 месеци и из њих се не може 
видети да ли је нека фирма у стечајном поступку, блокирана или има губитке. 

Министарство привреде све те закључке компанија на које се позива Мрежа за пословну 
подршку демантује тврдњом да је реч о „неозбиљним и неодговорним изјавама, очигледно 
базираним на личним утисцима аутора таквих памфлета, који не могу и не желе да се помире 
с позитивним резултатима Владе Србије”. 

У ресорном министарству истичу да су привредници окупљени око Савета страних 
инвеститора, Немачког пословног света у Србији и осталих удружења привредника, више пута 
похвалити реформске потезе Владе Србије, пословну климу и најавили нове инвестиције. 

Додају да текућа привредна кретања у овој години карактеришу повољна економска и платно-
билансна кретања, ниска и стабилна инфлација, наставак успешне реализације мера фискалне 
консолидације и структурних реформи, остварена релативна стабилност на домаћем тржишту. 

Љ. Малешевић 
  

Пропали прелазе у сиву зону? 
Власници компанија оценили су у анкети да на терену има више случајева да појединци чије су 
компаније пропале због огромних губитака настављају да се баве истом или сличном 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/poslovanje-nije-rizicnije-nego-lane
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делатношћу у домену сиве економије. То, напомињу, ствара проблеме регистрованим 
фирмама које послују легално. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kontrola-rada-na-crno-pokazala-sumornu-stvarnost 

Контрола рада на црно показала суморну 
стварност 
 

Инспектори рада затекли су 128 непријављених радника на градилиштима у Београду, а 
током надзора, на десетине грађевинских радника бежале су с градилишта. 

Инспектори су 3. и 5. октобра контролисали градилишта 192 послодавца, где су затекли 759 
радника, од којих је 128 радило на црно јер послодавци с њима нису закључили уговоре о 
раду, односно нису их пријавили на обавезно социјално осигурање, саопштио је Републички 
инспекторат за рад. 

Како је саопштено, Инспекција је била приморана на то да на појединим градилиштима 
затражи асистенцију полиције јер су их радници масовно напуштали по доласку инспектора. 

Инспектори рада поднели су 36 захтева за покретање прекршајног поступка против 
послодаваца и издали 45 прекршајних налога због кршења Закона о раду, односно недржања 
уговора на месту рада, за шта је прописана новчана казна од 50.000 и од 100.000 динара. 

Инспекција је најавила да ће, имајући у виду укупан број радника на црно, као њихово и 
масовно бежање с појединих градилишта, и убудуће организовати ванредне инспекцијске 
надзоре на градилиштима на територији града Београда, пише у саопштењу. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/2062460/Smederevo%2C+pripreme+za+paljenje+druge+visoke+

pe%C4%87i.html 

Смедерево, припреме за паљење друге високе 
пећи 
 

У смедеревској Железари од данас припрема за паљење друге високе пећи, која ће почети да 
ради од петка. Интензивно се припрема и почетак производње и високе пећи број један, која 
је протеклих пет месеци ремонтована. 

Рад обе високе пећи у Железари значи да се стабилизује производња у српској челичани. "Ју 

ес стил" напустио је железару у јануару 2012. године, а висока пећ број један не ради од маја 

2011. године. После ових припрема прве количине гвожђа потећи ће у петак.   

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/kontrola-rada-na-crno-pokazala-sumornu-stvarnost
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/2062460/Smederevo%2C+pripreme+za+paljenje+druge+visoke+pe%C4%87i.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/2062460/Smederevo%2C+pripreme+za+paljenje+druge+visoke+pe%C4%87i.html
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Синиша Прелић, председник Самосталног синдиката Железаре рекао је за РТС да покретање 

високе пећи број један и повећање производње за све запслене у Железари значи једну 

сигурност и веру у боље сутра. 

"Оно што можемо да поручимо са овог места је да са повећањм производње радници су 

спремни да дочекају било ког стратешког партнера, да ли ће он доћи сутра или прекосутра 

небитно, показујемо да смо сптремни за све изазове", рекао је Прелић.  

Саша Чолић из АСНС Железаре каже да су сва три репрезентативна синдиката потписала 

колективни уговор који је ступио на снагу 1. јуна 2015. године и важиће у наредне три године. 

"Постоје три повећања, једно које је већ ступило на снагу од осам процената, друго је од 1. 

јануара 2016. године и износи 8,5 процената и од 1. августа биће осам процената - то ће 

свакако подићи квалитет живота запослених и њихових породица", рекао је Чолић. 

Милета Гујаничић, председник Независног синдиката метаца Железаре рекао је да су 

запослени у Железари и репрезентативни синдикати спрени да дочекају стратешког партнера.  

"Искуства која имамо са премијером и његовим тимом су показала да све што год је обећано је 

и завршено. Очекујемо да ће ти разговори до финала довести оно што је циљ и идеја - а то је 

да се отвори један погон реализације, што је добро не само за Железару него и за целу 

провреду Србије - производња грађевинског челика што би значило много радних места", каже 

Грујаничић. 

Покретањем друге високе пећи производња у Железари ће бити дупирана.    

 

 

 


