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Ништа не извози 91 одсто малих и средњих 
фирми 
 

По најновијем извештају Министарства финансија о макроекономским и фискалним 
кретањима, перјаница српског извоза у првих 11 месеци ове године, 

крагујевачка фабрика „Фијат–Крајслер аутомобили Србија” (ФЦА)  остварила је извоз вредан 
1,09 милијарду евра. 

На другом месту је „Железара Смедерево”, која је извоз повећала 67,8 процената, на 295,9 
милиона евра. У целој прошлој години та компанија извезла је производе за 200,8 милиона 
евра. Трећи највећи извозник је „Тигар тајерс”, који је у иностранство за првих 11 месеци 
пласирао робу вредну 270,4 милиона евра. Следи НИС с 253,8 милиона, „Горење” са 167,3 
милиона, „ТетраПак продакшн” са 163,9, па ХИП „Петрохемија” са 141,2 милионом евра. 

На осмом месту је „Хемофарм” с извозом од 140,7 милиона евра. „Филип Морис” је у првих 11 
месеци имао извоз од 139,2 милиона, „Јура корпорејшн” од 123,8 милиона, „Југоимпорт-
СДПР” 101,8 милион, „Импол–Севал” 100,9 милиона, затим „Леони вајеринг системс саут” 95 
милиона. „Бол паковања ЕвропаБео” имала су извоз од 89,4 милиона, а „Грундфос Србија” 
87,2 милиона евра. 

С друге стране, чак 91 одсто малих и средњих предузећа у Србији не извози своје производе. 
По УСАИД-овој анкети за боље услове пословања, 1.000 тих предузећа открива да чак 91 одсто 
њих не извози, а од малог броја породичних предузећа која излазе на страна тржишта, две 
трећине стиже само до бивших југословенских република. Закључак је да мала и средња 
предузећа ретко пласирају производе ван Србије, а велики део их не шаље даље од места у 
којем послује. У Србији, зависно од процене, најмање четири одсто робе малих и средњих 
предузећа, а највише десет процената, стиже до страних купаца, и по томе смо испод 
европског просека, где је у том сектору близу 12 одсто извозника. Примера ради, свако пето 
данско мало и средње предузеће конкурентно је на тржишту ван своје земље. 

Истраживања Мреже за пословну подршку показују да је међу малим произвођачима још мање 
извозника. Драгољуб Рајић из Мреже каже да је то доказ да су раније развојне политике 
„омануле”. 

– По подацима Републичког завода за статистику, међу малим и средњим предузећима је свега 
4,1 одсто извозника – истиче Рајић. – У Европској унији просек је око 11,9 одсто. Значи да смо 
ми на трећини тог просека. Мислим да је то зато што недостају извори финансирања. Да би 
фирма извозила, треба јој годишњи обрт од 200.000 до 250.000 евра, а за то јој треба да уложи 
у опрему и машине. Недостаје знања и организације. Србији фали најмање још 60.000 до 
70.000 малих предузећа да бисмо се надали да ћемо једног дана достићи ниво, на пример, 
Словачке. 
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Један од разлога малог извоза средњих и малих предузећа је, по оцени Привредне коморе 
Србије, у томе што се тај сектор сусреће с несолвентношћу и недостатком тражње. 
Координатор Форума малих и средњих предузећа у ПКС-у Александар Грачанац објашњава да 
се управо несолвентност и недостатак тражње директно одражавају и на пласирање производа 
у извоз, с једне стране, као и на нижи ниво конкуретности, с друге. 

– Велики део тог сектора није у потпуности стандардизовао производњу и производе с 
регулативном ЕУ – објаснио је Грачанац. – Отежавајући аспекат је и ценовна неконкурентност, 
што је одраз повећаних трошкова пословања. У свим тим околностима, тај сектор је принуђен 
на то да производе пласира на домаће тржиште, и то отежано јер је тражња још на нижем 
нивоу. 

Љ. Малешевић 

Не може без помоћи државе 
 
Председник Управног одбора Коморе малих и средњих предузећа Саша Ристић истиче да је 
раст извоза малих и средњих предузећа закочен јер је производња у њима почела да пада. 
– Покретач раста извоза мора бити Влада Србије – рекао је Ристић. – На сцени је процес 
глобализације, у којем мали и средњи морају да се што боље уклопе и прилагоде. У 
пословима извоза, мала и средња предузећа и предузетници сада су препуштени сами себи. 
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Пријављени радници једини прави резултат 
 

Број радника који је из сиве зоне прешао у легалне токове показаће колико су мере 
против сиве економије дале резултате, речено је на представљању Националног програма 
за сузбијање сиве економије. 

Директор инспекције при Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Бојан Јоцић рекао је да је у првих 11 мееци ове године обављено 55.000 инспекцијских 
надзора, што је 14 одсто више него лане. 

Он је навео да је 15.000 особа затечено да ради на црно и да је велики број њих преведен у 
легалне токове, односно да је тај број достигао и 11.000. По његовим речима, у наредном 
периоду пажња ће бити посвећена и ефикаснијем раду инспекција на терену. Инспекција је, 
како је додао, евидентирала 319 нерегистрованих привредних субјеката, а циљ је да се 
подстакне развој здравог дела привреде. 

– Водили смо се идејом да се изборимо с нелојалном конкуренцијом и усмеримо на здрав део 
привреде – рекао је Јоцић. Он је навео да тренутна стопа незапослености у Србији износи 16,7 
одсто и да је тренутно на евиденцији НСЗ-а 717.324 незапослених, што је 4.158 мање у односу 
на претходни месец. 

Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић рекао је да је за мере 
активне политике запошљавња у идућој години опредељено 2,8 милијарде динара и још 500 
милиона за особе с инвалидитетом. Он је казао да је финансијским мерама ове године било 
обухваћено више од 24.000 лица, и да је реч о новцу који је био намењен приватном сектору. 
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Мартиновић је рекао да ће НСЗ и у 2016. наставити обуке и програме самозапошљавања, и 
навео пример да је у овој години отворено 3.700 предузетничких радњи, а да је у идућој 
години планиран приближан број. 

Државни секретар Министарства привреде Милош Петровић изјавио је да, све док је страх од 
упуштања у предузетништво већи од ризика рада у сивој зони, сива економија ће јачати. Он је 
додао да нема борбе против сиве економије без интензивног рада и сарадње државних органа 
на њеном сузбијању. Петровић је приметио да су закони у Србији добри, али проблеми постоје 
у тумачењу и примени. 

По његовим речима, важни су подстицаји за предузетништво, као и пореске олакшице, а на 
том плану важна је и едукација привредника. 

Председник Надзорног одбора НАЛЕД-а и председник „Дилојта” Драган Ђуричин казао је да 
они који редовно плаћају порезе не би требало да брину да ће им ти намети бити повећани, 
већ да је циљ да они који послују нелегално, буду уведени у легалне токове. 

Д. У. 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/2154813/Protest+NPSS-

a+zbog+najavljenih+otpu%C5%A1tanja+u+MUP-u.html 

Протест НПСС-а због најављених отпуштања у 

МУП-у 

ИЗВОР:ФОНЕТ 
Независни полицијски синдикат Србије одржао је протест испред Палате "Србија" због 
најављеног отпуштања 1.475 њихових колега, који су, кажу, премештени на непостојећа радна 
места, а потом им следи отказ. 

Протесту је присуствовало око 150 људи, а председник НПСС-а Момчило Видојевић затражио је 

од министра унутрашњих послова Небојше Стефановића да успостави јасне критеријуме за 

решавање вишка запослених у МУП, "а не да се то ради по послушности или непослушности". 

 
Протест Независног полицијског синдиката Србије 

"Протерују оне који им нису послушни, а криминалце остављају", истакао је Видојевић и 

објаснио да синдикати већ годинама указују на криминалног понашања појединих начелника 

полицијских управа и руководиоца организационих  

 

јединица. 
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Исти ти криминалци, указао је Видојевић, сада предлажу ко ће бити "за одстрел". 

Министру Стефановићу је поручио да проблем можа да се реши "за пет минута", само да се 

седне за сто и оставе сујете по страни, како часни и поштени полицајци не би добили отказ. 

Видојевић је упозорио да оно што руководство МУП-а намерава, представља и коцкање са 

безбедности грађана, јер "неко из врха власти тера полицајце на улицу да се сналазе". 

Опасно је кад се полицајац сналази, страхујем да ће многи од вас постати лак плен 

криминалцима, поручио је Видојевић. 

Видојевић је најавио да ће наредних недеља и месеци НПСС организовати серију протеста, а 

искористиће и законску могућност и прогласити штрајк. 

 

 


