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Број лекара који сваке године оду из Србије је ПОРАЖАВАЈУЋ  
Аутори:С. Аничић / А. Јанковић 
 
Нашу земљу годишње напусти око 400 лекара због рада у иностранству, а ситуацију додатно 
отежава и то што је просечна старосна доб специјалиста чак 55 година. 
Лекарска комора Србије годишње изда око 800 сертификата добре праксе, који су лекарима 
потребни да би радили у иностранству. Отприлике половина њих одлази у гастарбајтере, а 
половина сертификате тражи како би привремено радила у иностранству, до месец или два, у 
оквиру разних студијских програма и праксе. 
- Завршила сам студије и није било посла. Морам да пронађем решење, те сам потражила 
помоћ од рођака у Немачкој који живе близу једне клинике у Нимбергу. Да бисте радили у 
Немачкој, морате најпре пронаћи посао, а потом проћи и посебну специјализацију и, наравно, 
морате знати језик. Лакше до посла долазе медицински техничари и особље које жели да ради 
у старачким домовима. Ситуација није баш идеална, али морам се сналазити, јер у Србији не 
могу наћи посао. Друга ствар је што у Немачкој могу да зарадим три пута више - каже Дејана 
Попадић из Новог Сада. 
По речима др Дуње Циврић, председнице Синдиката запослених у здравству и социјалној 
заштити Војводине, у иностранство највише одлазе млади лекари, јер не виде могућност да 
напредују. 
- Када заврше факултет, покушавају да пронађу запослење, а када им то не пође за руком, 
одлазе у иностранство, и то најчешће у Немачку, која треба да увезе око 120.000 медицинских 
радника - каже др Циврић. Директор Лекарске коморе Србије Др Милан Динић каже да не 
постоје прецизни подаци о броју лекара који годишње напусте Србију. 
- Лекари који желе да раде у иностранству користе сертификат ради аплицирања за посао, али 
то што је издат сертификат не значи да ће бити и примљени на тај посао. Такође, велики број 
земаља ни не тражи сертификат добре праксе, што додатно указује на то да тај документ није 
показатељ броја оних који одлазе у иностранство - одговорио нам је др Динић. 
У Србији, како је објаснио, око 30.000 лекара има лиценцу за рад и по броју лекара смо у 
оквирима просека ЕУ. 
- Оно што јесте велики проблем је старосна структура лекара. Морамо водити евиденцију о 
томе колико ће лекара у наредних пет до десет година отићи у пензију, па да спремимо лекаре 
који ће их наследити. Други велики проблем организације здравства јесу и унутрашње 
миграције у правцу великих градова, а пре свих Београда. То доводи до проблема одрживости 
рада и кадровског потенцијала у општим болницама у мањим местима - истиче др Динић. 
У одговорима др Динића стоји и то да, због десет година током којих су биле замрзнуте 
специјализације, здравство је у ситуацији да мора да надокнађује изгубљено време. 
- Сада имамо 9.000 лекара опште медицине који би требало да у наредном периоду постану 
специјалисти. Министарство здравља РС је одобрило велики број специјализација, али 
динамику усавршавања диктирају капацитети медицинских факултета и одржавање квалитета 
наставе - каже др Динић. 
Велики проблем је и што годинама у Србији није рађен системски кадровски план и план 
стручног усавршавања и Лекарска комора Србије сматра да све струковне коморе, заједно са 
надлежним државним институцијама, треба да буду укључене у доношење ефикасног 
кадровског плана у здравству. 
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Одобрено 4.600 специјализација за три године, а запослено 7.000 медицинара 
У број од 800 лекара који одлазе убрајају се и они који Србију напуштају само на месец или два, 
ради привременог запослења или стручног усавршавања. „Блицу” је у Министарству здравља 
речено да велики број наших лекара, врхунских стручњака, периодично ради у здравственим 
установама у иностранству. 
- На основу разних међудржавних споразума, али и других уговорних обавеза, лекари одлазе да 
раде у државе у окружењу, за шта им је, између осталог, потребан и сертификат Лекарске 
коморе Србије - казали су из тог министарства. 
Они су додали да је за протекле три године одобрено више од 4.600 специјализација, као и 
запошљавање близу 7.000 медицинских радника. 
 
 

Шарчевић: Премијерка ће саопштити колико ће бити повећана плата  
Извор:Танјуг 
 
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић изјавио је данас, да ће на 
конференцији поводом 100 дана рада владе премијерка Ана Брнабић саопштити колико ће 
бити повећање плата и нагласио да ће просвета бити међу онима који ће добити највише, 
наводи се у саопштењу. 
Шарчевић и министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић разговарали су 
данас са представницима пет репрезентативних синдиката запослених у образовању о Нацрту 
закона о запосленима у јавним службама. 
На састанку је констатовано да је 70 одсто примедби и сугестија које су упутили синдикати 
запослених у просвети усвојено и истакнуто да ће шифре делатности бити усаглашене са 
каталогом занимања, саопштено је из Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Иначе, данашњи састанак у Министарству просвете био је део редовних активности током рада 
на закону и представља припрему за састанак са председницом Владе Републике Србије Аном 
Брнабић, који би требало да буде одржан наредне недеље. 
Током састанка министар Шарчевић је рекао да ће на конференцији поводом 100 дана рада 
владе премијерка саопштити колико ће бити повећање плата и нагласио да ће просвета бити 
међу онима који ће добити највише, наводи се у саопштењу. 
Како је раније речено премијерка ће се 14. октобра обратити јавности поводом 100 дана рада 
владе. 
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Настављен раст индустријске производње 
Извор: ФоНет 

 

БЕОГРАД: Према статистичким подацима за август, настављен је раст укупне индустријске 

производње у Србији, посебно прерађивачке индустрије, речено је данас на конференцији за 

новинаре на којој је представљен најновији број часописа "Макроекономске анализе и 

трендови". 

"Укупна индустрија је у релативно високом међугодишњем расту од три одсто, поготово 
прерађивачка индустрија, за коју процењујемо да би ове године могла да се заврши са растом 
од најмање шест одсто", рекао је уредник часописа "Макроекономске анализе и трендови" Иван 
Николић. 
"Извоз и даље иде импозантном стопом раста као и претходних месеци, с тим што је сада 
међугодишња стопа раста за око два процентна поена виша од раста увоза", рекао је Николић. 
Он је истакао да су "нето стране директне инвестиције, закључно с јулом, забележиле пораст за 
140 милиона евра, односно за око 13 одсто". 
Николић је навео да расту девизне резерве, суфицит на републичком нивоу је око 66 милијарди 
евра, а јавни дуг је нижи за милијарду евра у односу на крај претходне године. 
Николић је рекао да је "последњих година грађевинрство у проблему и да, податак за 2016. 
годину показује да је удео улагања у станоградњу у бруто фиксним инвестицијама у Србији око 
пет одсто, а требало би да буде 25 одсто". 
Он је рекао да лошији резултат од Србије бележи само Грчка. 
Николић је рекао да је "у паду број новоизграђених станова у Србији" и навео да се у овом 
тренутку у земљи гради око 10.000 станова, а пре пет година се градило око 18.000. 
Економиста Стојан Стаменковић указао је на то да је забележен пад производње меса. 
"Већ три или четири месеца је врло озбиљан пад, а долази и до повећања цене меса", рекао је 
Стаменковић. 
Директор Републичког завода за статистику Миладин Ковачевић рекао је да је 2015. године 
"дошло до преокрета ка позитивним резултатима пословања укупне привреде, а ти резултати 
су у 2016. години унапређени". 
Он је рекао да укупна српска привреда у 2016. години бележи нето добитак од 1,9 милијарди 
евра, док је у 2015. години износио 1,2 милијарде евра. 
Ковачевић је подсетио да је 2014. година завршена са губитком од 1,1 милијарду евра. 
Ковачевић је истакао да је 2016. година друга година заредом са позитивним нето добитком. 
"Ово је резултат заокрета у монетарној и фискалној политици", рекао је Ковачевић. 
На питање новинара колики је реалан значај потписаних уговора са Турском, Ковачевић је 
навео да је посета турског председника Реџепа Тајипа Ердогана Србији "стратешка 
иницијатива за нас". 
Он је рекао да су "страшно важни политички аспекти посете, као и да су изузетно значајни 
економски, инфраструктурни, трговински и инвестициони аспекти". 
"Видели смо да је припремљен споразум о слободној трговини који обухвата значајне квоте 
извоза говеђег меса, сунцокретовог уља, сунцокретовог семена, сувог воћа", рекао је Ковачевић, 
али је указао на то да су значајнији од тога инвестициони подухвати, као што су Аеродром у 
Лађевцу, ауто-пут Нови Пазар-Сјеница-Нова Варош, ауто-пут Београд-Сарајево. 
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Шарчевић: Премијерка ће саопштити колико ће бити повећана плата 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић изјавио је 

данас, да ће на конференцији поводом 100 дана рада владе премијерка Ана Брнабић саопштити 

колико ће бити повећање плата и нагласио да ће просвета бити међу онима који ће добити 

највише, наводи се у саопштењу. 

Шарчевић и министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић разговарали су 
данас са представницима пет репрезентативних синдиката запослених у образовању о Нацрту 
закона о запосленима у јавним службама.  
На састанку је констатовано да је 70 одсто примедби и сугестија које су упутили синдикати 
запослених у просвети усвојено и истакнуто да ће шифре делатности бити усаглашене са 
каталогом занимања, саопштено је из Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Иначе, данашњи састанак у Министарству просвете био је део редовних активности током рада 
на закону и представља припрему за састанак са председницом Владе Републике Србије Аном 
Брнабић, који би требало да буде одржан наредне недеље.  
Током састанка министар Шарчевић је рекао да ће на конференцији поводом 100 дана рада 
владе премијерка саопштити колико ће бити повећање плата и нагласио да ће просвета бити 
међу онима који ће добити највише, наводи се у саопштењу. 
Како је раније речено премијерка ће се 14. октобра обратити јавности поводом 100 дана рада 
владе. 
 

 
 

 
 
Министартсво просвете: Уважене примедбе синдиката 
Пише: Данас Онлине 
 
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић и министар државне 
управе и локалне самоуправе Бранко Ружић разговарали су данас са представницима пет 
репрезентативних синдиката запослених у образовању о Нацрту закона о запосленима у јавним 
службама, саопштено је из Минитарства. 
На састанку је констатовано да је 70 одсто примедби и сугестија које су упутили синдикати 
запослених у просвети усвојено и истакнуто да ће шифре делатности бити усаглашене са 
каталогом занимања, саопштено је из Министарства. 
Иначе, данашњи састанак у Министарству просвете био је део редовних активности током рада 
на закону и представља припрему за састанак са председницом Владе Аном Брнабић, који би 
требало да буде одржан наредне недеље. Током састанка министар Шарчевић је рекао да ће на 
конференцији поводом 100 дана рада владе премијерка саопштити колико ће бити повећање 
плата и нагласио да ће просвета бити међу онима који ће добити највише. 
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МАТ: Раст индустријске производње 
Пише: ФоНет 
 
Према статистичким подацима за августу ове године настављен је раст укупне индустријске 
производње у Србији, посебно прерађивачке индустрије, речено је данас на конференцији за 
новинаре на којој је представљен најновији број часописа "Макроекономске анализе и 
трендови". 
"Укупна индустрија је у релативно високом међугодишњем расту од три одсто, поготово 
прерађивачка индустрија, за коју процењујемо да би ове године могла да се заврши са растом 
од најмање шест одсто", рекао је уредник часописа "Макроекономске анализе и трендови" Иван 
Николић. 
"Извоз и даље иде импозантном стопом раста као и претходних месеци, с тим што је сада 
међугодишња стопа раста за око два процентна поена виша од раста увоза", рекао је Николић. 
Он је истакао да су "нето стране директне инвестиције, закључно с јулом, забележиле пораст за 
140 милиона евра, односно за око 13 одсто". 
Николић је навео да расту девизне резерве, суфицит на републичком нивоу је око 66 милијарди 
евра, а јавни дуг је нижи за милијарду евра у односу на крај претходне године. 
Николић је рекао да је "последњих година грађевинрство у проблему и да, податак за 2016. 
годину показује да је удео улагања у станоградњу у бруто фиксним инвестицијама у Србији око 
пет одсто, а требало би да буде 25 одсто". 
Он је рекао да лошији резултат од Србије бележи само Грчка. 
Николић је рекао да је "у паду број новоизграђених станова у Србији" и навео да се у овом 
тренутку у земљи гради око 10.000 станова, а пре пет година се градило око 18.000. 
Економиста Стојан Стаменковић указао је на то да је забележен пад производње меса. 
"Већ три или четири месеца је врло озбиљан пад, а долази и до повећања цене меса", рекао је 
Стаменковић. 
Директор Републичког завода за статистику Миладин Ковачевић рекао је да је 2015. године 
"дошло до преокрета ка позитивним резултатима пословања укупне привреде, а ти резултати 
су у 2016. години унапређени". 
Он је рекао да укупна српска привреда у 2016. години бележи нето добитак од 1,9 милијарди 
евра, док је у 2015. години износио 1,2 милијарде евра. 
Ковачевић је подсетио да је 2014. година завршена са губитком од 1,1 милијарду евра. 
Ковачевић је истакао да је 2016. година друга година заредом са позитивним нето добитком. 
"Ово је резултат заокрета у монетарној и фискалној политици", рекао је Ковачевић. 
На питање новинара колики је реалан значај потписаних уговора са Турском, Ковачевић је 
навео да је посета турског председника Реџепа Тајипа Ердогана Србији "стратешка 
иницијатива за нас". 
Он је рекао да су "страшно важни политички аспекти посете, као и да су изузетно значајни 
економски, инфраструктурни, трговински и инвестициони аспекти". 
"Видели смо да је припремљен споразум о слободној трговини који обухвата значајне квоте 
извоза говеђег меса, сунцокретовог уља, сунцокретовог семена, сувог воћа", рекао је Ковачевић, 
али је указао на то да су значајнији од тога инвестициони подухвати, као што су Аеродром у 
Лађевцу, ауто-пут Нови Пазар-Сјеница-Нова Варош, ауто-пут Београд-Сарајево.  
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Слога тужи банке 
Пише: Фонет 
 
Удружени синдикат Србије "Слога" саопштио је данас да преко својих правних заступника 
покрећу синхронизовану акцију утужења банака које послују у Србији и које су годинама 
незаконито клијентима наплаћивале услуге које у другим државама не могу ни да се замисле, а 
камо ли реализују. 
Банкарски сектор у Србији годинама, уз благослов државе и власти, а посебно ћутање Народне 
банке Србије потпуно неконтролисано стиче добит од разних провизија и накнада, и по том 
основу на терет клијената, осиромашених грађана годишње зарађује више милијарди динара, 
истиче Слога. 
Зато смо одлучили, додаје Слога, да свим својим члановима који користе или су користили 
банкарске услуге понудимо да туже банке и добију обештећење, будући да су оне од клијената 
незаконито узимале разне накнаде. 
Тај синдиклат истиче да су банке незаконо наплаћивали за обраду кредита, праћење кредита, 
превремену отплату, коришћење платних картица и подизање готовине на банкомату друге 
банке, као и накнаде за издавање потврда и доставе писаних обавештења клијентима, иако су 
биле дужне да их издају и достављају клијентима без икакве надокнаде или провизије. 
Слога посебно указује на наплату осигурања код Националне корпорације за осигурање 
кредита (НКОСК) и оцењује да је то апсурд јер оно клијенте не осигурава, вец осигурава 
искључиво банку чија је дужност да их осигура што је уосталом недавно и доказано на суду. 
  
 

 

 
 
Кроз призму бројки и статистике - Србија економски све боља 
Аутор:Маја Ђурић 
 
Стручњаци око МАТ-а кажу да је током августа забележено поскупљење прехрамбених 
производа, што је било условљено сушом, а да значајнијег раста зарада није било. Утешно је, 
додају, што су остали економски показатељи добри: расту производња и извоз. 
Кроз призму бројки и статистике, Србија из месеца у месец бележи све боље економске 
резултате - бар тако показују истраживања стручњака часописа Макроеконосмке анализе и 
трендови. 
Укупна индустријска производња расте, у августу је Србија остварила међугодишњи пораст од 
7,3 одсто. Позитивна је и слика спољнотрговинске размене, која је у августу била за око 13 
одсто већа него у августу 2016. За исто толико у односу на прошлогодишњи август порасли су 
појединачно и увоз и извоз. 
"Извоз и даље иде оном импонзантном стопом раста као и претходних месеци, с тим што је 
сада стопа раста за око два процентна поена виша од раста увоза што је опет добро и што је 
поправило кумулативни резултат тако да је тај раст готово изједначен", каже Иван Николић са 
Економског института. 
"Тенденција која сада постоји то је да се и раст тренда извоза и увоза, а подсетићу колико још 
прошлог месеца је увоз још увек знатно расте брже него извоз, да се они изједначе, с тим што је 

http://rs.n1info.com/topicv155/Maja-Djuric/1


8 

 

овога пута међугодишњи раст извоза мало пренаглашен", објашњава Стојан Стаменковић, 
МАТ. 
Промет у трговини на мало расте, али на то није утицао на раст зарада - јер раста зарада није 
ни било у протеклим месецима, већ на промет - између осталог - утиче даље задуживање 
грађана. На инфлацију у августу утицало је поскупљење свих основних категорија потрошачке 
корпе, рецимо: свеже воће поскупело је за осам одсто. 
Ипак, у Србији пада градња станова, што успорава раст бруто домаћег производа. 
По том питању стручњаци у МАТ-у имају различите ставове. Док једни сматрају да је за 
дугорочно одржив раст БДП-а неопхопдно далеко јаче грађевинарство у Србији, други да је 
раст градње станова и јачање грађевинарства последица економског раста. 
 

 
Јанковић: Закон о запосленима погрешно постављен 
Извор:Бета 

 

Председница Уније синдиката просветних радника Србије Јасна Јанковић изразила је 
очекивање да ће тај синдикат, који се противи Нацрту закона о запосленима у јавним 
службама, током следеће седмице разговарати с премијерком Аном Брнабић. 
"У том Нацрту закона нема 10, 15, или 90 одсто нечег што би могли да прихватимо јер је 
апсолутно погрешно постављен", рекла је Јанковић.  
Она је рекла да је са представницима репрезентативних синдиката у образовању учествовала 
на састанку о Нацрту тог закона са министрима просвете и државне управе и локалне 
самоуправе, Младеном Шарчевићем и Бранком Ружићем.  
"Пренето нам је да ће премијерка у суботу у Крушевцу, поводом сто дана рада владе, саопштити 
колико ће плате бити повећане и да ће потом разговати са синдикатима у образовању", рекла је 
она.  
Јанковић је навела и да су представници синдиката крајем августа разговарали с премијерком 
Аном Брнабић и да је тада речено да ће следећи састанак бити организован када буде познат 
процент повећења плата у просвети. 
"Још нисмо добили званичан позив за састанак али очекујем да би могао бити одржан следеће 
седмице", рекла је Јанковић.  
Према њеним речима, очигледно је да власт има већину да у партламенту да усвоји тај закон 
али га Унија синдиката просветних радника Србије неће прихватити.  
Мистарство просвете саопштило је да су Шарчевић и Ружић разговарали са 
представницима пет репрезентативних синдиката запослених у образовању о 
Нацрту закона о запосленима у јавним службама.  
У саопштењу је наведено да је на састанку констатовано да је 70 одсто примедби и сугестија које 
су упутили синдикати запослених у просвети усвојено и истакнуто да ће шифре делатности 
бити усаглашене са каталогом занимања. 
 

 
 

 

 

 

 

http://rs.n1info.com/a334229/Biznis/MAT-U-Srbiji-pada-gradnja-stanova-i-usporava-rast-BDP-a.html
http://rs.n1info.com/a334297/Vesti/Vesti/Sarcevic-i-Ruzic-sa-sindikatima-prosvete.html
http://rs.n1info.com/a334297/Vesti/Vesti/Sarcevic-i-Ruzic-sa-sindikatima-prosvete.html
http://rs.n1info.com/a334297/Vesti/Vesti/Sarcevic-i-Ruzic-sa-sindikatima-prosvete.html
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Турци нам доносе 4.000 радних места  
Аутор:Е. В. Н. 

 

Интересовање турских инвеститора за улагање у Србији се знатно повећало претходне три 
године. РАС преговара са неколико великих компанија 
У ПОСЛЕДЊЕ две године у Србији је основано 230 нових предузећа са већинским турским 
капиталом. Судећи према најавама турског председника Тајипа Ердогана - биће их све више. То 
потврђује и Развојна агенција Сребије која тренутно преговара са неколико великих 
инвеститора. Уколико остану при науму да улажу Србију, наредних година ће запослити више 
од 4.000 радника. 
Потписивањем Писма о намерама за јачање и проширење сарадње у области саобраћаја и 
инфраструктуре Турска се и званично укључила у пројекат градње ауто-пута Београд - 
Сарајево. Турци не одустају ни од реконструкције путева Нови Пазар - Сјеница и Нови Пазар - 
Тутин, као и од донације десет милиона евра за проширење аеродрома "Морава" у Лађевцима. 
Повећали су квоте за увоз нашег меса и уља. 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ТУРСКЕ фирме у Србији тренутно упошљавају 8.000 наших радника. Председник Ердоган 
најављује скоро дуплирање тог броја. За почетак, фирма "Тајпа текстил", потписвањем 
Меморандума о разумевању са Министарством привреде, потврдила је намеру да уложи 35 
милиона евра у фабрику у Краљеву. У наредних пет година она би упослила 2.500 људи. 
Квалитетна, али и јефтина радна снага у Србији, што су сви турски привредници истакли на 
пословном форуму, могла би да привуче још улагача. 
- Интересовање турских инвеститора за улагање у Србији се значајно повећало у последње три 
године - каже в. д. директора Развојне агенције Србије Радош Газдић. - Заинтересовани су 
инвеститори из текстилне и аутомобилске индустрије и са њима РАС води интензивне 
преговоре. Уколико се ти инвеститори одлуче да улажу у Србији, број потенцијалних нових 
радних места би могао да пређе 4.000. Потенцијална улагања се односе на Краљево, Чачак, 
Јагодину, Велику Плану, Алексинац и Крагујевац. 
ТРГОВИНА 
ПРОШИРЕЊЕМ Споразума о слободној трговини врата турског тржишта су отворена за веће 
количине српских производа. Уколико испунимо све одобрене квоте, вредност посла ће бити 
око 70 милиона евра. Постоји и интересовање да се отварају прерађивачки капацитети у 
Србији. 
- Србија има сваке године око 10.000 тона говедине на располагању за извоз, а у Турској је 
повећана потражња за квалитетним јунећим и телећим месом - каже за "Новости" министар 
пољопривреде Бранислав Недимовић. - И пре десетак година нисмо имали довољну количину 
јабука, али смо имали споразум. Онда је дошло до повећане производње овог воћа у нашој 
земљи. Имамо исту идеју и када је реч о развоју сточарства у Србији. Када је реч о уљу, то је тек 
25 одсто од наше укупне производње. До сада смо извозили зрно, које се прерађивало у другим 
земљама, па се правила велика разлика и други су зарађивали. Сада ми имамо ту привилегију, 
а сва зарада која се оствари ићи ће српским прерађивачима и произвођачима. 
ПУТЕВИ 
СПОРАЗУМ о сарадњи у области инфраструктурних пројеката са Турском смо потписали још 
2009. године. И он подразумева ангажовање турских предузећа на изградњи 
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инфраструктурних објеката од стратешког значаја, који би се финансирали кредитима под 
повољним условима. Још тада, а овог пута је та намера потврђена, приоритетни пројекат, 
према том споразуму је изградња и реконструкција деоница магистралних путева Нови Пазар - 
Сјеницае и Нови Пазар - Тутин. Надлежни су се овог пута договорили да се убрза уговор о 
зајму, пошто је Србија већ обезбедила део средстава. 
Писмом о намерама сада је Турска потврдила да је део пројекта ауто-пута Београд - Сарајево. 
Србија гради Коридор 11, чији је део и деоница од Пожеге до Прељине. Део ауто-пута до 
Сарајева била би деоница од Пожеге до границе са Босном и Херцеговином. 
- То је 60 километара ауто-пута, чија се вредност процењује на 830 милиона евра - наводи се у 
саопштењу Министарства саобраћаја и инфарструктуре. - Од документације су урађени 
претходна студија оправданости и генерални пројекат, а следећи корак је израда студије 
изводљивости, а затим и главног пројекта. Након тога следе разговори о финансирању радова.  
АЕРОДРОМ 
МИНИСТРИ саобраћаја Србије и Турске, Зорана Михајловић и Ахмет Арслан, овог пута су се 
договорили да се убрзају разговори око турске донације за аеродром "Морава" у Лађевцима. 
Србија је овај споразум потписала још 2012. године. Реч је о 10 милиона евра које су Турци 
спремни да дају да се прошири писта луке "Морава" како би постала цивилно-војна. Услов је да 
главни извођач буде турска фирма. Бивши министар грађевине, Велимир Илић, пре четри 
године је, међутим, рекао да су Турци посао проценили на 28 милиона евра, а ми на 14 
милиона евра и није био спреман да повуче донацију. 
ЕКОНОМСКА СИЛА 
- ТО је једна стратешка иницијатива - сматра економиста Миладин Ковачевић. - Економски, 
инфраструктурни, трговински и инвестициони аспекти су изузетно значајни. Измењен је 
споразум о слободној трговини и он предвиђа веће квоте за извоз пољопривредних производа. 
Још су значајнији инвестициони подухвати као што је аеродром у Лађевцима, пут Нови Пазар - 
Сјеница, Београд - Сарајево... Турска је регионална, па и глобална економска сила. Имају 
развијену индустрију, туризам, трговину и пољопривреду. Реч је о стратешкој иницијативи. 
 
 

Михајлова: Највећи успех Закон о раду  
Аутор:Д. И. К. 

 

Савет заговара економску интеграцију Србије са ЕУ, јер то доноси предвидљивост и 
транспарентност у пословном окружењу и подиже конкурентност српског тржишта, указује 
Михајлова 
ЈЕДНО од кључних достигнућа рада Савета страних инвеститора у Србији је измена Закона о 
раду. Савет се, од свог оснивања, годинама активно залагао за модернији Закон о раду, и до 
тога је дошло тек 2014. године. Тада је измењен овај пропис, чиме је одговорено на 65 одсто 
препорука из "Беле књиге" Савета - каже, за "Новости", председница Савета страних 
инвеститора Јана Михајлова, и истиче да је та реформа истовремено једна од споријих која се 
десила, али и једна од најзначајнијих. 
Михајлова подсећа да Савет у Србији послује пуних петнаест година и да је пословно окружење 
у Србији од тада знатно напредовало. 
- Политичка ситуација само што се тада променила, започете су економске реформе, и у лето 
2002. године група компанија које су у то време биле присутне у Србији је сматрала да постоји 
прилика да се систематски учини нешто више да би се помогло српском друштву да напредује. 
Са том идејом је и основан Савет - подсећа Михајлова. - У међувремену, велика већина српских 
закона је усклађена са регулативом ЕУ, али је потребна њихова конзистентна примена. 
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Савет страних инвеститора активно је ангажован и по питању убрзања процеса придруживања 
Србије Европској унији. 
- Савет заговара економску интеграцију Србије са ЕУ, јер то доноси предвидљивост и 
транспарентност у пословном окружењу и подиже конкурентност српског тржишта - указује 
Михајлова. - Имамо једниствени капацитет да подржимо овај процес, будући да 74 одсто 
чланица Савета долази из ЕУ или има упориште на тржишту ЕУ. На тај начин Савет има 
дубоко разумевање како тржишта ЕУ, тако и српског тржишта, и допринеће лакшој транзицији 
српског тржишта у ЕУ. 
 


