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Radnici FAP-a odustali od štrajka zbog straha od države  
Аутор:Vladimir Lojanica  
 
Hoće, neće, hoće... Ipak neće biti generalnog štrajka u FAP-u. Agonijom izmrcvareni i lažnim 
obećanjima izigrani zaposleni u pribojskoj fabrici juče su odustali od obustave rada. 
- Posle sastanka sa Milanom Kostićem, zamenikom generalnog direktora, glasali smo o štrajku, i 
većina je bila protiv - prenosi za „Blic“ Miroslav Mršević, predsednik štrajkačkog odbora. 
Povod za najavljenu obustavu rada je iznevereno obećanje o visini otpremnine i načinu isplate 
nenamirenih plata. Najpre je u ponedeljak na sastanku u Vladi Srbije, gde su predstavnici zaposlenih 
tražili 300 evra otpremnine po godini staža, dogovoreo da po 200 evra obezbedi država, a preostalih 
100 fabrika iz sredstava prikupljenih prodajom pogona montaže. Kupac pogona po ovom dogovoru 
trebalo je da bude opština. 
Dan kasnije ispostavilo se da vrednost pogona ne može da pokrije obećani iznos otpremnine i plate za 
sve zaposlene. 
Kako kaže Mršević, na jutrošnjem zboru bilo je preko 500 radnika, „svi osim portira, direktora i 
kolega koji su na bolovanju“. 
 
Javni dug pao u aprilu na 24,25 milijardi evra i 71,3 odsto BDP-a  
Извор:Tanjug  
 
Javni dug Srbije iznosio je na kraju aprila ove godine 24,25 milijardi evra, što je 71,3 odsto bruto 
domaćeg proizvoda (BDP) zemlje, prema najnovijim makroekonomskim pokazateljima Ministarstva 
finansija. 
Aprilski iznos javnog duga je niži za oko 190 miliona evra u odnosu na mart, kada je težio 24,44 
milijarde evra i imao udeo u BDP-u od 72 procenta, objavljeno je na sajtu Ministarstva finansija. 
Javni dug u aprilu niži je u odnosu na februar za gotovo 600 miliona evra, a u poređenju sa januarom 
za oko 560 miliona. 
U drugom ovogodišnjem mesecu je iznosio 24,85 milijardi evra (73,6 odsto BDP-a), a u januaru 24,82 
milijarde (73,4 odsto BDP-a). 
 
Ministarstvo finansija: "Fijat Krajsler automobili Srbija" i dalje najveći 
srpski izvoznik  
Извор:Tanjug  
 
Ukupna vrednost izvoza 15 najvećih izvoznika u prva četiri meseca ove godine iznosila je 1,25 milijardi 
evra, a najveći izvoznik iz Srbije i dalje je kragujevačka kompanija "Fijat Krajsler Automobili Srbija" 
(FCA), a slede je Tigar Tajers iz Pirota i smederevska Železara, objavilo je Ministarstvo finansija. 
U prva četiri meseca, FCA Srbija, na listi 15 najvećih izvoznika, ubedljivo prednjači sa izvozom od 427, 
8 miliona evra, dok je drugoplasirani Tigar Tajers ostvario 112, 2 miliona, a Železara Smederevo izvoz 
od 80 miliona evra. 
Na četvrtom mestu, u istom periodu našla se niška kompanija Filip Moris, sa izvozom od 71,6 milion 
evra, a sledi je HIP Petrohemija sa četvoromesečnim izvozom u vrednosti od 57, 6 miliona evra. 
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Naftna industrija Srbije iz Novog Sada, u prva četiri meseca ostvarila je izvoz od 57,3 miliona evra 
cime se plasirala na šesto mesto najvećih izvoznika u Srbiji, a sledi je Tetra Pak production iz 
Beograda sa izvozom od 54, 9 milion evra. 
Osmi je Jugoimportu-SDPR sa ostvarenim izvozom od 53,3 miliona evra, a zatim MK group sa 53 
miliona. 
Na desetom mestu je Jura korporejšn iz Rače sa izvozom od 51, 5 miliona evra, koju prati kompanija 
Gorenje koja je u istom periodu ostvarila izvoz od 50, 8 miliona evra. 
Na 12. mestu je Leoni vajering sistem iz Prokuplja sa izvozom od 48 miliona evra, a na 13. Viktorija 
grupa sa ostvarenim izvozom u prva četiri meseca od 47,9 miliona evra. 
Pretposlednje mesto pripalo je Hemofarmu iz Vršca sa izvozom od 47, 5 miliona evra, a poslednje, 15. 
Društvu za trgovinu Robert Boć Beograd čiji je izvoz 42,1 miliona. 
Ministarstvo finansija objavilo je listu 15 najvećih izvoznika pozivajući se na podatke Uprave carina. 
 
RZS: Povećan broj preduzeća i promet, ali i broj onih koji su ostali bez 
posla  
Аутор:B. A., Beta  
 
U odnosu na 2010. u Srbiji je 2014. bilo tek 5.732 preduzeća više, saopštio je Republički zavod za 
statistiku. Taj rast nose zapravo preduzetnici i mikro preduzeća kojih je bilo više, dok se broj veikih, 
srednjih i malih privrednika smanjivao. 
U istom periodu beleži se i pad broja zaposlenih za čak 53.046. Ono što je zanimljivo je da je za to 
vreme u u sektoru MSPP (mikro,malih, srednjih, velikih preduzeća i preduzetnika) značajno povećan 
promet, čak za 28,2 odsto. To se međutim očigledno nije odrazilo na zaposlene, već su suprotno 
očekivanjima, i pored povećanja profita u sektoru MSPP ostajali bez posla. U publikaciji RZS navodi 
se i da je u 2014. povećan je broj izvoznika u sektoru MSPP za 10,2 odsto u odnosu na 2010. godinu. 
- Sektor malih i srednjih preduzeća važan je za razvoj ekonomije, zapošljavanje i ravnomeran 
regionalni razvoj Srbije, izjavio je danas direktor RZS Miladin Kovačević na predstavljanju publikacije 
"Preduzeća po veličini i preduzetnici u Srbiji, 2010‒2014", koju je objavio zavod. 
On je istakao da su za taj sektor opredeljeni i fondovi za podršku i dodao da Republički zavod 
objavljuje ovu publikaciju u trenutku kada je 2016. proglašena za godinu preduzetništva Srbiji. 
Kovačević je istakao da je publikacija zamišljenja sa ciljem sveobuhvatnog statističkog praćenja 
prvenstveno malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, kao i radi obezbedjivanja međunarodno 
uporedivih indikatora njihovog poslovanja, prema standardima koje propisuje Evrostat. 
Publikacija sadrži makroekonomske pokazatelje prema veličini preduzeća, odnosno na nivou mikro, 
malih, srednjih i velikih preduzeća, kao i za preduzetnike, u periodu od poslednjih pet godina. 
Izabrani makroekonomski pokazatelji su broj preduzeća, odnosno preduzetnika, broj 
zaposlenih,promet, bruto dodata vrednost, broj izvoznika, izvoz robe, broj uvoznika, uvoz robe, 
kapital, domaći kapital, strani kapital, učešće domaćeg kapitala i učešće stranog kapitala. Kako je 
objavljeno, obračunom makroekonomskih pokazatelja za 2010. obuhvaćeno je 318.540 preduzeća u 
sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (MSPP), a 2014. taj broj je povećan za 1,8 
odsto. 
 
Sertić: Ekonomija prioritet nove Vlade  
Извор:Tanjug  
 
Ministar privrede Željko Sertić je izjavio danas da će ekonomija biti glavna tema u ekspozeu 
mandatara za sastav nove vlade Aleksandra Vučića i da će biti nastavljene reforme. 
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Za novu vlast će ekonomija i dalje da bude u fokusu�, poručio je Sertić dodajući da će posebna pažnja 
biti posvećena primeni novih zakona. 
Sertić je na konferenciji o malim i srednjim preduzećima rekao da će za nekoliko dana prostalih 10 
strateških preduzeha koja su u restrukturiranju izgubiti zaštitu države od poverilaca. 
�Neka od tih preduzeća će izgubiti zaštitu države koju su imala u prethodnih čak 70 godina�, naveo 
je Sertić. 
On je kazao da je početna ideja bila samo da se zaštite Zastava i Petoletka iz Trstenika, ali da je iz 
političkih razloga ranije bilo zaštićeno više od 240 firmi. 
�Bolje bi bilo da je neko izbugio izbore na lokalu, a da je neko od tih preudzeća propalo�, naglasio je 
Sertić. 
Sertić je na završnoj konferenciji �Podrška razvoju malih i srednjih preduzeća� koji su sproveli EU i 
EBRD rekao da Srbija nema nikakvu alternativu po pitanju EU i da li treba da primenjuje standarde 
EU. 
 
 

 

Novi direktori da prvo da plate pa onda da vode RTB 
Autor: J. B. K. 
 
Bor - S obzirom da je profesionalni menadžment u "Železari" Smederevo ostvario gubitak od 144 
miliona evra, vrlo smo obazrivi i zabrinuti. Potrebno bi bilo da kompanije koje žele da konkurišu na 
tenderu za uvođenje svog menadžmenta radi upravljanja RTB-om ulože depozit kao garanciju u 
slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza i očekivanog rezultata – kaže predsednik "Nezavisnosti" 
Dragan Jankucić. 
Prema rečima Jankucića, za sindikate je najosetljivije pitanje racionalizacija zaposlenih gde je po 
UPPR predviđeno smanjenje za oko 1.500 radnika u periodu od pet do osam godina. Stoga se sindikat 
"Nezavisnost" protivi otpuštanju radnika u borskom kombinatu bakra u procesu UPPR, a prihvata 
prirodan odliv radnika i dobrovoljno izjašnjavanje kroz socijalni program i otpremninu. 
- Nije svejedno poslovanje kompanije sa pet hiljada radnika, u kome sav ostvareni prihod uz 
minimalnu dobit ostaje u Srbiji ili veća dobit iste te kompanije kojom bi upravljao najavljeni strani 
menadžment, a sa prepolovljenim brojem radnika. UPPR je za nas jedino rešenje koje omogućava 
dalji opstanak kompanije i 5.000 radnika u rudarstvu i metalurgiji, opštine Bor i većeg dela Timočke 
Krajine - izjavio je Jankucić, podsećajući da bi se UPPR-om RTB Bor rešio istorijskih dugova na način 
koji bi bio prihvatljiv i njegovim starim poveriocima. 
 
Za kupovinu Kovačnice zainteresovano više inostranih kompanija  
Autor: Z. Radovanović  
 
Tender za ponovnu privatizaciju, odnosno prodaju Zastava kovačnice, firma u koja je zvanično 
bankrotirala krajem februara, biće, saznaje naš list, objavljen sutra. Kovačnica će potencijalnim 
kupcima biti ponuđena kao pravno lice, dakle u celosti, a ne u delovima, pošto je za privatizaciju te 
fabrike od strateškog značaja za domaću privredu, pre svega za vojnu industriju, prema našim 
izvorima, zainteresovano "više ozbiljnih inostranih kompanija iz delatnosti". 
Rok za otkup tenderske dokumentacije je 15 dana od objavljivanja tendera za prodaju fabrike koji, 
prema važećoj zakonskoj proceduri, mora da bude održan 25. juna. U Kovačnici su optimisti i veruju 
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da će ta fabrika krajem narednog meseca dobiti novog vlasnika i nastaviti proizvodnju otkovaka koja, 
inače, nije prekidana ni tokom stečaja, a ni nakon proglašenja bankrota preduzeća.  
Voljom nadležnog sudije u kragujevačkom Privrednom sudu, te stečajnog upravnika Predraga 
Jankovića, ali i države, bez čije saglasnosti tako što, sasvim izvesno, ne bi bilo moguće, Zastava 
kovačnica je, naime, i posle proglašenja bankrota, u februaru, nastavila da proizvodi i otkovcima 
snabdeva pre svih Zastavinu fabriku oružja, ali i poslovne partnere u Nemačkoj, Sloveniji, Bosni i 
Hercegovini, Rumuniji i Mađarskoj. U Kovačnici je trenutno angažovano oko 150 radnika koji 
proizvode 140 tona otkovaka mesečno.  
Napomenimo da je bankrot Zastava kovačnice uzrokovan stavom Poreske uprave Srbije, čiji se 
predstavnici, uprkos insistiranju na doradi plana reorganizacije Zastavine fabrike otkovaka u stečaju, 
nisu pojavljivali na poverilačkim ročištima u kragujevačkom Privrednom sudu, koji je, u takvoj 
situaciji, krajem februara prosto bio prinuđen da proglasi bankrot u Kovačnici. Poreska uprava je, kao 
najveći poverilac Kovačnice, u dva navrata tražila da predlagač plana reorganizacije fabrike, bugarska 
kompanija Fero trans, dopuni taj plan, što su Bugari i činili, nakon čega su nadležni u PU ignorisali 
pozive na ročišta u Privrednom sudu. Planom reorganizacije je, inače, bilo predviđeno da Kovačnica 
dug Poreskoj upravi od 320 miliona dinara, vrati u 48 jednakih mesečnih rada, uz grejs period od 
godinu dana.  
Podsetimo da je stečajni postupak u Kovačnici, zbog neprekidne blokade fabričkog računa duže od 90 
dana, proglašen 30. septembra 2014. godine, a da je već 15-ak dana docnije nastavljena proizvodnja 
otkovaka za domaće i inostrane partnere. Propadanje Zastava kovačnice, najznačajnije i najstarije 
fabrike te vrste u Srbiji i na Balkanu (osnovana davne 1857.) počelo je nakon privatizacije preduzeća, 
koje je 2005. kupio bugarski biznismen Valentin Zaharijev. Fabrički sindikat, radnici i drugi 
manjinski akcionari godinama su upozoravali javnost i nadležne državne organe da Zaharijev uništava 
Kovačnicu iznošenjem profita u Bugarsku i ostavljanjem dugova preduzeća u Kragujevcu. Država nije 
reagovala, iako ima indicija da je Zaharijev, pored Kovačnice, uništio još 20-ak srpskih fabrika.  
 
PKS odlučuje ko može da se bavi pogrebnom delatnošću? 
Autor: Lj.Bukvić 
 
Beograd - Grobljima u Srbiji ubuduće bi mogle da upravljaju i firme koje nisu u većinskom državnom 
vlasništvu, kako je to sada, ali bi o tome ko sve može da se bavi pogrebnom delatnošću mogla da 
odlučuje Privredna komora Srbije. Naime, ove dve izmene su predviđene novim zakonom o 
komunalnim delatnostima koji je trenutno u fazi nacrta. Uvođenje PKS kao faktora koji odlučuje da li 
neko ispunjava uslove da se ovim bavi moglo bi da značajno ugrozi konkurenciju i rad privatnika na 
tržištu, navode u Komisiji za zaštitu konkurencije. 
Komisiji nije jasno šta su razlozi zbog kojih se PKS kao "samostalna, nevladina, poslovno-stručna 
iinteresna asocijacija pravnih i fizičkih lica koja obavljaju registrovanu privrednu delatnost" 
poveravaju poslovi državne uprave. Ovakvu izmenu u zakonu Komisija ocenjuje kao "nepotrebnu i 
potencijalno negativnu za stanje konkurencije". 
Iz Udruženja privatnih pogrebnika Srbije kažu da oni nisu bili pozvani da učestvuju u izradi Nacrta 
zakona. Prema rečima Dragana Zdjelara, iz ovog Udruženja, apsurd je to da se Privrednoj komori 
Srbije poveri da odlučuje ko može da se bavi pogrebnom delatnošću. 
- Sa sigurnošću mogu da tvrdim da to ne postoji nigde u svetu. Kakve kvalifikacije oni imaju da to 
rade? Mi smo kao udruženje registrovani u APR, tražili smo da budemo primljeni i u PKS. Međutim, 
odbijeni smo sa obrazloženjem da ne pripadamo komunalnoj delatnosti. Kako sada mogu oni da 
dobiju pravo da odlučuju o tome ko može da radi, a ko ne - ističe Zdjelar. 
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Velike firme štede na radnicima  
Аутор:S. BULATOVIĆ   
 
PLATE u ovom delu Evropu godinama unazad ne prate privredni rast. Prošle godine zarade su blago 
porasle u Makedoniji (2,5 odsto), Crnoj Gori (1,4) i Sloveniji (0,5), dok su u Srbiji pale (2 odsto), baš 
kao i u Bosni i Hercegovini (1,3) i Hrvatskoj (0,9). U Srbiji su primanja veća, pokazuju podaci Mreže 
za poslovnu podršku, u malim i srednjim preduzećima, ali su zato velike kompanije i lane štedele na 
zaposlenima. 
Zajedničko za region, kako se čulo u četvrtak na konferenciji o ljudskim resursima koja je počela na 
Beogradskoj bankarskoj akademiji, jeste i to što je mali raspon između minimalne i prosečne zarade. 
Zato veliki broj zaposlenih različitog obrazovanja i zaduženja prima istu, najnižu platu. U svim 
zemljama podjednako se žale i na opterećenja primanja. U Sloveniji je tako bruto plata za oko 50 
odsto "teža" od neto plate. U Srbiji je prosečno opterećenje 64 odsto, u Bosni i Hercegovini 69 odsto, 
dok hrvatska država na poreze i doprinose uzme skoro čitavu platu - od 90 do 100 odsto. 
- U Srbiju prevashodno dolaze kompanije koje traže jeftinu radnu snagu iz niskoprofitabilnih grana 
industrije - kaže Dragoljub Rajić iz Mreže za poslovnu podršku. - Problem je u tome što Srbija nema 
strategije po industrijskim granama koje bi odredile koji su to značajni investitori čiji dolazak vredi 
stimulisati. Bolje je stimulisati kompanije koje prave visokotehnološki proizvod. Nekima date 10 
miliona evra i oni iz toga godinama imaju besplatnu radnu snagu, a mladi i obrazovani odlaze.  
POSVEĆENOST 
- NAŠI poslodavci radije daju pare nego što nekoga pohvale, a to je žalosno - upozorava Živka Pržulj, 
profesor BBA. - Poslodavci ne razmišljaju mnogo o tome kako će motivisati zaposlene. Imaju 
predrasude da je svako zamenjiv. Ako neće Pera, hoće Mika i Žika. Ali nema rezultata bez posvećenih 
ljudi. 
 

Sindikat RTB "Bor" uputio zahtev menadžmentu: Zalog pre fotelje  
Аутор:V. N.  
 
Kompanije koje žele da konkurišu na tenderu za uvođenje svog menadžmenta radi upravljanja RTB-
om treba da ulože depozit kao garanciju  
UKOLIKO u RTB "Bor" uđe profesionalni menadžment, treba biti oprezan, jer je sličan tim u Železari 
"Smederevo" imao gubitak od 144 miliona evra. Kompanije koje žele da konkurišu na tenderu za 
uvođenje svog menadžmenta radi upravljanja RTB-om treba da ulože depozit kao garanciju u slučaju 
neispunjenja ugovornih obaveza i očekivanog rezultata. 
To je u četvrtak rekao Dragan Jankucić, predsednik sindikata "Nazavisnost" RTB "Bor". On se protivi 
otpuštanju radnika tog preduzeća u procesu unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR). 
- Nije isto poslovanje kompanije sa 5.000 radnika, gde sav ostvareni prihod uz minimalnu dobit 
ostaje u Srbiji, ili veća dobit iste te kompanije kojom bi upravljao najavljeni strani menadžment, a s 
prepolovljenim brojem radnika - rekao je Jankucić. 
On smatra da je po UPPR najosetljivije pitanje za sindikate upravo racionalizacija broja zaposlenih, 
gde se u periodu od pet do osam godina očekuje smanjenje za oko 1.500 radnika.  
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Privreda u plusu milijardu €  
Аутор:D. I. KRASIĆ  
 
Prvi rezultati poslovanja domaćih preduzeća u 2015. pokazuju dobitak od 143,2 milijarde dinara. 
Oporavak posle velikog gubitka iz 2014. Lane je radnu knjižicu dobilo 21.360 građana 
SRPSKA preduzeća i preduzetnici lane su zaradili 143,8 milijardi dinara. Poslovanje domaće privrede 
u 2015. godini, uz dobitak, izdvaja i blagi rast zaposlenosti. 
To je u sredu istaknuto na predstavljanju publikacije "Godišnji bilten finansijskih izveštaja za 2015" u 
Agenciji za privredne registre (APR). Prema rečima Ružice Stamenković, registratora u registru 
finansijskih izveštaja APR, prošlogodišnji rezultat poslovanja srpske privrede je veliki uspeh u odnosu 
na rezultat iz 2014. godine, kada je iskazan gubitak od 132,6 milijardi dinara. 
- Nisu sve firme poslovale sa dobitkom - ističe Ružica Stamenković. One koje su bile u plusu imale su 
neto dobitak od 466,7 milijardi dinara, što je za 14,6 odsto više nego godinu dana ranije. Privredna 
društva koja su loše poslovala imala su neto gubitak od 322,9 milijardi dinara. Taj "minus" smanjen je 
za dve petine u odnosu na 2014. 
Kao odraz pozitivnih pomaka u domaćoj privredi, u 2015. godini privredna društva su, nakon 
višegodišnje tendencije smanjivanja broja zaposlenih započete 2009. godine, blago ojačala radne 
resurse. 
- Ukupan broj zaposlenih u privrednim društvima za 21.360 radnika bio je veći nego prethodne 
godine, pa su ona zapošljavala 992.531 radnika - ističe Stamenković. 
Povećanje zaposlenosti bilo je najizraženije kod preduzeća koja su zapošljavala od 51 do 250 radnika, 
kao i od šest do deset zaposlenih. 
POZITIVNO OPORAVAK poslovnog ambijenta u 2015. godini reflektovao se i na poslovanje 
preduzetnika, tako da je njih 17.109, čiji su izveštaji za statističke potrebe obrađeni, iskazalo pozitivan 
rezultat u visini od 6,4 milijarde dinara, koji je za trećinu veći nego dobitak preduzetnika u 2014. 
godini. 
- Najintenzivniji porast broja zaposlenih obeležio je privredna društva u Topličkoj oblasti, gde je broj 
radnika povećan skoro za trećinu, odnosno tačno za 1.553 radnika - objašnjava Stamenković. - Zatim 
u Jablaničkoj oblasti, gde je rast zaposlenosti bio 10,2 odsto ili 1.154 radnika, dok je u Pirotskoj oblasti 
7,9 odsto ili 709 radnika više. 
Istovremeno, rast zaposlenosti u preduzećima iz tih oblasti praćen je priličnim uvećanjem njihovog 
pozitivnog neto finansijskog rezultata. Generalno gledano, ukupnom profitabilnom poslovanju 
domaće privrede glavni doprinos dalo je blago ublažavanje valutne nestabilnosti iz prethodne godine, 
pa su finanijski rashodi firmi pali za trećinu u poređenju sa 2014. godinom. 
Privrednu aktivnost u Srbiji u 2015. godini obavljala su 126.262 privredna društva, od kojih je 
izveštaje za statističke i druge potrebe Agenciji podnelo 95.378 društava. Ti izveštaji obrađeni su za 
92.842 privredna društva, koja u proseku nose više od 99,5 osnovnih finansijskih pozicija svih 
društava i na osnovu njih su dati osnovni nalazi o poslovanju srpske privrede u 2015.  
BOLjA I JAVNA PREDUZEćA 
JAVNA preduzeća, kao veliki nosioci gubitaka srpske privrede prethodnih godina, u 2015. godini 
beleže značajno poboljšane rezultate, tako da su ukupno iskazala 8,3 milijarde dinara dobitka, za 
razliku od prethodne godine kada je njihov negativan neto finansijski rezultat iznosio 44 milijarde 
dinara. 
- U 2015. poslovalo je ukupno 485 javnih preduzeća, koja su upošljavala 115.113 radnika - navodi 
Ružica Stamenković. - Dobitak od 27 milijardi dinara ostvarilo je ukupno 350 ovih preduzeća, dok je s 
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gubitkom od 18,7 milijardi dinara poslovalo 130 preduzeća. Pet javnih preduzeća nije iskazalo 
rezultat. 
 
 

 

 
ИТ стручњаке Србија увози из Хрватске и Румуније 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
– Тешко је поверовати да, и поред 743.518 незапослених у Србији, морамо да увозимо радну 
снагу, али је то тако – тврди Драгољуб Рајић из Мреже за пословну подршку.  
Он је на рашњој конференцији „Зараде и модели награђивања” у Београдској банкарској 
академији истакао да је данас у Србији тешко пронаћи квалитетне кадрове, додавши да 
компаније почињу да увозе радну снагу, као и да своје фирме отварају у близини границе. 
– Чак и неки страни инвеститори који су дошли у Србију или размишљају о доласку, више не 
бирају Београд, нити централну Србију, већ желе да подигну своје фабрике у граничном појасу. 
Интересантне су границе с Румунијом, Бугарском или према Македонији. Сматрају да је боље 
да имају две до три земље из којих могу да повуку кадрове јер су свесни тога да их у Србији 
нема довољно – рекао је Рајић. 
Да Србији заиста недостају квалификовани и потребни кадрови потврдио је и саветник у 
Министарству привреде Душан Коруноски, додајући при том да је то вероватно и последица 
тога што радници у Србији нису довољно плаћени па смо самим тим принуђени и на то да 
увозимо радну снагу. Као пример, Коруноски је навео да компаније из ИТ сектора у Србији 
увозе раднике из Хрватске и Румуније. 
Да би се уочени проблем недостатка квалификоване радне снаге решио, Рајић истиче да је 
важно да држава иде трагом потребе приватног сектора, који тражи да се српски образовни 
систем промени изнутра да би се млади образовали за радна места за која нема кадрова. 
– Дошле су иностране компаније, имамо све више страних хотелских ланаца у Београду, све 
више наших компанија које раде на производњи софтвера, и шта се онда дешава: у 
делатностима које могу да предводе развој, привреда наилази на зид јер нема кадрова. Једно 
од решења је, осим промена образовног система, и сарадња с регионом. Желимо да поспешимо 
то да, не само да неко ко студира у Србији иде на праксу у хрватске или словеначке компаније 
него да тај процес буде инверзан, односно да и њихови студенти могу доћи у неке компаније 
овде у Србији. Та сарадња је врло важна да би постојали квалитетни људски ресурси – 
закључио је Рајић. 
Један од важних сегмената поменуте конференције су и зараде радника у Србији и региону. 
Подаци показују да су у претходној години нето зараде у свим компанијама, малим, средњим и 
великим, реално порасле у Македонији просечно 2,5 одсто, Црној Гори – 1,4 одсто и Словенији 
– 0,5 одсто, док су у осталим државама некадашње Југославије опале. Тако је просечна плата у 
Хрватској прошле године била 0,9 одсто мања, у БиХ 1,3 одсто, а у Србији два одсто. Уочено је и 
да су у већини земаља бивше СФРЈ, сем Словеније, плате претежно расле у сектору малих и 
средњих предузећа, а опадале у великим компанијама, што је супротно трендовима из 
претходних година. Стручњаци окупљени на конференцији то тумаче чињеницом да привреда 
у земљама бивше СФРЈ још увек није успела да се опорави од последица светске економске 
кризе, као и да у регион претежно долазе страни инвеститори који траже јефтину радну снагу, 

9 

 



што је довело до тога да број таквих компанија у Србији и региону повећан у односу на стране 
компаније које одлазе у друге државе и које боље плаћају своје запослене. 
Плата у Словенији 1.033 евра 
Професорка Економског факултета у Љубљани Нада Зупан истиче да су просечне плате у 
Словенији 1.033 евра, као и да је дежела једина земља из бивше Југославије, осим Србије, која 
плаћа превоз. Радници добијају и по 300 евра уз плату за долазак и одлазак с посла. 
 
Привредна комора да не издаје „дозволе” комуналцима 
Аутор:Д. Мл. 
 
Комисија за заштиту конкуренције изразила је забринутост поводом Нацрта закона о 
комуналним делатностима и зато је доставила мишљење Министарству грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, истичући да те предложене промене представљају баријеру за 
улазак нових фирми у посао, али и за наставак рада оних које већ послују. Комисија је 
критиковала и што је изменама тог прописа предвиђено да испуњеност услова за обављање 
комуналних делатности утврђује Привредна комора Србије и о томе издаје акт, називајући то 
непотребном обавезом, „потенцијално негативном за стање конкуренције”. 
Комисија је у мишљењу нагласила да би Закон требало да омогући да одређене услуге, које су 
повезане с комуналним делатностима, а могу да се обављају самостално, буду јасно одређене 
као услуге комерцијалног карактера. Такве услуге, наведено је у саопштењу Комисије, могу 
пружати под једнаким условима све фирме које испуњавају услове, а не само једна. 
Услови и критеријуми морају бити дефинисани тако да не ограничавају приступ тржишту 
постојећим и будућим учесницима на тржишту, односно фирмама, нити да намећу услове који 
нису оправдани. 
По мишљењу Комисије, ново законско решење представља додатну баријеру, како за улазак 
нових, тако и за наставак пословања постојећих учесника на тржишту, с могућим озбиљним 
последицама на рад оних предузећа која су регистрована за обављање комуналних делатности. 
Комисија у саопштењу наводи да је Нацртом закона прописано да испуњеност услова за 
обављање комуналних делатности утврђује Привредна комора Србије, ако законом за поједину 
комуналну делатност није другачије прописано. Такође, утврђено је да ПКС издаје акт о 
испуњености услова за обављање те делатности јавном предузећу, привредном друштву, 
предузетнику или другом привредном субјекту који је уз захтев доставио потребне доказе, као и 
доказ о уплати трошкова за издавање акта о испуњености услова. 
„Предложено законско решење мења положај и улогу ПКС-а тако што ствара значајну додатну 
обавезу за учеснике на тржишту, а Комисија сваку препреку, посебно на том, иначе 
специфичном тржишту које би требало отварати за улазак нових учесника, оцењује као 
непотребну и потенцијално негативну за стање конкуренције”, пише у саопштењу. 
Конкуренција и праве цене 
Став Комисије је да тај закон не би требало да поверава послове државне управе Привредној 
комори па је у складу с наведеним, предложена измена тог члана. Као генерална оцена, у 
мишљењу је изнето да је један од најважнијих циљева прописа да се на тржишту обезбеде 
равноправни услови за деловање свих учесника, наравно под претпоставком да испуњавају 
потребне услове. 
„Само кроз борбу конкурената квалитетом и ценом, могу се остварити економски напредак и 
добробит друштва, а нарочито корист потрошача, што је циљ не само закона о заштити 
конкуренције већ и јасног опредељења Србије да конкуренција представља неопходан услов за 
развој привреде у целини”, закључак је Комисије. 
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Чадеж: Шумадија може бити нова Тоскана 
Извор:Танјуг 
 
Шумадија, када је реч о производњи вина, има потенцијал да буде нова Тоскана, поручио је 
данас председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж истичући да то не може да се ради 
кроз појединачне ангажовање, већ је потребна подршка и ангажовање државних институција. 
"Винарство није издвојено, већ је повезано са туризмом, и то је нешто што где можемо постићи, 
веома брзо, добре резултате", рекао је Чадеж данас у ПКС поводом најаве "Трећег Фестивала 
шумадијских вина". 
Он је тим поводом најавио да ПКС са винарима спрема предлог који ће се представити 
државним институцијама, у намери да се подстакне винарство у Србији и повећа извоз тог 
производа у свет. 
Чадеж је нагласио да је циљ активности ПКС да допринесе повећању површине под 
виноградима, која је три пута мања него пре рата, а уједно и да се повећа производња вина, 
посебно оних са ознаком географског порекла. 
ПКС, према његовим речима, ради на промоцији и повећању продаје српских вина на 
међународно тржиште, са нагласком на руско и кинеско. Такође, та институција, како каже, 
ради на обезбеђивању веће доступности средстава из фондова ЕУ произвођачима вима за 
улагања. 
Он је најавио да ће ПКС заједно са винарима покренути иницијативу, по угледу на Хрватску и 
Словенију, да у будућем аграрном буџету буду планирана средства за промоцију српских вина. 
Власник винарије "Александровић" Божидар Александровић истакао је да је српско вино имало 
метеоритски успон. 
"Пре шест, седам година кад је издат Светски атлас вина, унутра је о Србији била само једна 
реченица и то да је имала врхунска вина пре Другог светског рата. Словенији је у Атласу била 
посвећена страна и по, а Хрватска је имала две стране", констатовао је он. 
Александровић је најавио да ће се шумадијска вина наћи у сјајној поставци у Музеју вина у 
Бордоу, који се отвара 31. маја. 
Према његовим речима то је постигнуто на основу одличних резултата постигнутим на 
најпрестижнијим такмичењима, чиме је скренута пажња на нашу земљу као винску 
дестинацију будућности. 
Александровић је додао да чак светски стручњаци предвиђају да ће Шумадија у наредних пар 
година бити међу важним винским дестинацијама. 
У Музеју светских вина у Бордоу, како је објаснио, Србија ће бити представљена са девет вина и 
21 етикетом. 
Александровић је указао да постоји много простора за развој винарства у Шумадији и да би 
требало овај регион да буде оно што је Италијанима Тоскана. 
Владимир Стојић, генерални секретар Удружења винара, најавио је да ће се од 11. јуна у Тополи 
одржати Трећи фестивал шумадијских вина. 
Шумадијска вина, како је додао, биће потом представљена у Андрићграду, а 15. септембра и на 
Белом двору. Тим активностима Удружење жели да промовише квалитет вина из Шумадије. 
У фокусу активности, према његовим речима, је и завршетак елабората о заштити географског 
порекла шумадијског вина, чиме би се почело од бербе 2016. 
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Повећање извоза немогуће без прилагођавања међународним 
стандардима 
Извор:РТВ 
 
Стручњаци често истичу да Србија има много већи потенцијал за извоз хране од оног који 
остварује. Повећање извоза зависи пре свега од подизања конкурентности пољопривредно-
прехрамбене производње, што без њеног прилагођавања међународним стандардима није 
могуће. 
У пољопривредно- прехрамбеном сектору на глобалном плану све је израженија тежња ка 
уједначавању стандарда производње зато је примена принципа међународних система 
квалитета тема коју треба не само више афирмисати него и непрекидно указивати на њен 
значај како нам се не би спорадично дешавало да се шлепери намењени извозу враћају у 
Србију уз образложење да строги захтеви здравстевне безбедности производа нису задовољени. 
А да ли је сертификација у агроиндустрији законска обевеза и чиме се надлежни инспектори 
руководе у проверавању здравствене безбедности хране? 
У контексту тешке економске ситуације када је сертификација за многе произвођаче велика 
инвестиција сасвим је прихватљиво барем се декларисати да се производња одвија у складу са 
захтевима одређених стандарда, сматрају стручњаци. 
Прилагођавање стандардима је процес који захтева и посвећеност и улагања. 
Подсетимо да и држава подстиче увођење стандарда и сертификацију система безбедности и 
квалитета хране као и брендирање производа са ознаком географског порекла, али је то још 
увек недовољно за подизање конкурентности. 
 
Комисија одобрила да Хестил преузме Железару 
Извор:Бета 
 
Комисија за заштиту конкуренције Србије саопштила је данас да је одобрила кинеској 
компанији Хестил да преузме Железару Смедерево. 
Како се наводи, комисија је 24. маја 2016. године, одобрила концентрацију учесника на 
тржишту која настаје стицањем контроле друштва Хестил из Кине над Железаром Смедерево, 
уз истовремено стицање и 50 одсто удела у капиталу предузећа за обраду и превлачење метала 
"Serbian Roll Service Company", и над којим ће имати непосредну заједничку контролу са 
другим чланом овог друштва. Комисија наводи да је, приликом доношења одлуке имала у виду 
чињеницу да њено спровођење неће ограничити, нарушити или спречити конкуренцију на 
тржишту Србије. 
У процени ефеката концентрације, како наводи, посматрала је и шири контекст спровођења 
комплетног пројекта, у циљу Закона, односно могућих погодности за економски напредак и 
добробит друштва, као и користи потрошача. Влада Србије је 18. априла потписала уговор с 
Хестилом о продаји имовине Железаре Смедерево по цени од 46 милиона евра, а најављено је 
да ће презимање Железаре бити завршено у јуну. Хестил планира да Железара достигне 
максималну производњу од 2,1 милиона тона и задржи свих 5.050 радника. 
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Циљ инвестиције Хестила од 300 милиона евра у основна средства и инфраструктуру 
Железаре, како је наведено у понуди, јесте постепена модернизација опреме, побољшање 
ефикасности, проширење производног програм и унапређење еколошког окружења. 
 
 
 

 
 
Preduzeće dobro posluje, zbog neodlučnosti države u problemu 
Izvor: N1  
 
Kragujevačko preduzeće Zastava Inpro je među petnaest najvećih izvoznika u Šumadiji i Pomoravlju, 
a preti mu likvidacija, ukoliko Vlada Srbije brzo ne stvori uslove za njegovu privatizaciju. 
Uprava i radnici apeluju da država izađe u susret francuskoj kompaniji Trigano, koja je dva puta u 
poslednjih šest meseci bila u Srbiji, kako bi dogovorila kupovinu srpske firme, ali taj posao nije 
završila. 
Radnici Zastave Inpro su zabrinuti jer, kako navode, preduzeće dobro posluje, a preti mu gašenje zbog 
neodlučnosti države da brzo reaguje. Već 12 godina izvoze autoprikolice na strano tržište, a imaju 
status zaštićene radionice, jer od 380 zaposlenih 280 su osobe sa invaliditetom. 
Francuska kompanija Trigano poslala je Vladi Srbije pismo o namerama o kupovini dela fabrike i 
zapošljavanjuradnika, ali odgovor jos nisu dobili. 
Firma je šest godina u zakupljenim halama. Država se još 2010. godine obavezala da umesto hale 
Zastave Inpro, koja je pripala Fijatu, zaštitna radionica dobije hale Zastava oružja, a da se Oružarima 
za tri miliona evra izgradi hala i kupe mašine. Bez rezultata. 
U Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac naglašavaju da Zastava Inpro ima šansu da opstane, pod 
uslovom da budu stvoreni uslovi za privatizaciju i da staus preduzeca bude konačno definisan. 
Definisanje statusa podrazumeva da u fabirici bude pokrenut stečajni postupak. Naime, iako je fabrici 
ukinita zaštitia od poverilaca pre godinu dana, to se nije dogodilo i njen status je nedefinisan. 
Zastava Inpro je tokom ove godine izvezla teretne autoprikolice, izrađene u iznajmljenoj hali, u 
vrednosti 2,5 miliona evra. Sudbina preduzeća i radnika u rukama je Vlade Srbije, odnosno stvaranja 
uslova za privatizaciju ove kragujevačke fabrike. 
Definisanje statusa podrazumeva da u fabirici bud epokrenut stečajni postupak 
 
EU pomaže malim i srednjim preduzećima, njih muče porezi 
Izvor: N1  
 
Evropska unija pod okriljem Evropske banke za obnovu i razvoj pomogla je malim i srednjim 
preduzećima u Srbiji dodeljivanjem bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja, u iznosu od tri 
i po miliona evra. Ovaj program se u Srbiji sprovodi već 15 godina i koristilo ga je 750 preduzeća. 
Huad Ugljanin, vlasnik firme "Join" iz Novog Pazara, bavi se poizvodnjom džinsa i zapošljava oko 80 
radnika. Dobio je oko osam hiljada evra bespovratnih sredstava iz evropskih fondova. Iskoristio ih je 
za reorganizaciju firme. Naglašava, međutim, da to nije dovoljno za uspešno poslovanje. 
"Nama bi jako značilo da se smanje porezi i doprinosi na zarade zaposlenih, jer postajemo polako 
skupi kao proizvodnja ovde. To su neke poznate mere koje se sprovode i u drugim državama koje drže 
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do proizvodnje, gde su recimo sada oko 40 odsto nameti na zaradu, a kod nas je to čak preko 60 
odsto", kaže Huad Ugljanin. 
Porezi su, kako kaže vlasnik firme 7. juli iz Vranja, Novica Stošič, najveća muka. I navodi da su 
potrebni i povoljniji krediti za širenje posla. 
"Očekujem od države da pomogne, da podstakne ovakve preduzetnike, ovakve firme. Pomoć bi nam 
bila značajna od države u vidi kredita povoljnih, stimulativnih, sa grejs periodom bar od 12 meseci, a 
rok otplate da ne bude kraći od 60 meseci. A porezi i doprinosi, šta da vam kažem, to je naša muka", 
smatra vlasnik firme 7. juli Vranje Novica Stošić. 
U programu podrške malim i srednjim preduzećima, u poslednje dve i po godine, oko 240 firmi dobilo 
je pomoć konsultantskih kuća u unapređenju poslovanja. 
"Svima njima smo ustvari omogućili pristup tim informacijama koje su potrebne svakom preduzeću 
da bi rešilo neke izazove sa kojima se suočava ili da bi unapredilo svoje poslovanje. Tako da su 
kompanije dobijale sredstva tj određeni deo im je bio subvencionisan", rekla je Bojana Vukosavljević, 
EBRD. 
Analiza Evropske banke za obnovu i razvoj pokazuje da je čak 60 odsto preduzeća koja su dobila 
savete kroz taj program, povećalo obrt za oko 58 odsto, a veliki broj njih povećao je i broj zaposlenih. 
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