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Вучић: Зараде инжењера у Нишу 1.000 и 1.200 евра, просечна плата 
догодине 500 евра 

Извор: Агенције-Д. Н.  

Председник Србије Александар Вучић истакао је синоћ у интервјуу ТВ "Пинк" да Србија 
почиње да ради на довођењу капиталних инвестиција, те најавио да ће у четвртак у Лебанима 
отворити нову фабрику, у којој ће бити 350 нових радних места. 
Указао је да у Цумтобелу у Нишу инжењери имају плате у висини од 1.000 евра, да ће 
Континентал довести у Србију развојно истраживачки центар, где плата неће бити испод 1.200 
евра. Као резултате рада владе навео је и фабрике Кромберт Ссуберт, Леони, Митас, Џинси, 
који ће у новом постројењу запослити даљих 1.000 радника, те фабрику дечије хране у 
Добановцима, браунфилд инвестицију у Сурдулици...Захвалио се грађанима на огромној 
подршци, додајући да има још много тога да се уради и изгради. Рекао је да се до сада радило 
пре свега на повећању запослености, а да ће се сада радити на довођењу високотехнолошких 
инвестиција.Казао је да очекује долазак јапанског премијера 15. јануара, додајући да је то од 
великог значаја. У обраћању грађанима најавио је да ће се даље градити фабрике, биће још 
више путева, велике стамбене изградње.- „ За спољну политку потребна је велика храброст, 
потребно је и да се суочавамо са реалности на Косову и Метохији, али уз очување наших 
интереса, да се не одричемо онога што јесте наше, али да не тврдимо да је све наше, јер то није 
реално и посветимо се нашој будућности, размишљамо како да подигнемо наталитет у земљи, 
и зауставимо одлив младих, што је ненадокнадив губитак, иако је мањи него у земљама ЕУ - 
казао је он. 
Србија може да буде центар ИТ сектора 
Вучић је рекао да Србија може да буде центар ИТ сектора, и да када се идуће године можемо 
похвалити просечном платом од 500 евра, можемо обратити младима да виде своју будућност у 
својој земљи. Истакао је да се сваке године повећава животни стандард, и да се то одражава и 
на број возила у Београду, те додао да ће бити сваке године веће гужве. 
- „ То је још један доказ да живимо боље - констатовао је Вучић. 
Указао је да ће бити потребна помоћ грађана за очување политичке стабилности, независности, 
те додао да се мора радити са свима, без емоција, и да Србија не може бити непријатељ ни 
Американцима, ни Русима, нити било коме другом. Нагласио је да морамо да убрзамо пут ка 
ЕУ, али и у складу са својим интересима ојачамо пријатељства са другим земљама. Захвалио се 
људима у влади за добру сарадњу са председником и његовом канцеларијом, истичући да без 
подршке грађана не би остварили добре резултате. 
"Апсолутно водимо у региону по страним инвестицијама" 
- Директне стране инвестиције у Србији у првих десет месеци ове године су 2,12 милијарди евра 
и по томе смо апсолутни лидери у региону - изјавио је вечерас председник Србије Александар 
Вучић. 
Он је рекао да Србија има више инвестиција него четири земље и једна територија тзв. 
западнобалканке шесторке и Хрватска, иако чланица ЕУ, заједно. 
- То вам говори колико је Србија постала успешна и полако, али сигурно напредује - рекао је 
Вучић. 
Он је додао да су плате у јавном сектору и пензије могле да буду и више повећане, али су 
желели да се то ради системски и да буде на сигурном. На коментар да то можда и није добро 
за њега, Вучић је одговорио: "Па шта ако није добро за мене?" и додао да не жели да купује 
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изборе. У том смислу, подсетио је на убедљиву победу на председничким, као и на 
парламетнарим изборима и поновио да је све личне амбиције остварио и да је остало питање 
шта ће оставити својим наследницима. Председник Србије је истакао да је важно да им остави 
добру земљу, суверену, независну, која пита грађане, која има добар економски раст и 
напредује по свим критеријумима. 
- Која ће да се приближава ЕУ, али ће да гаји искрено пријатељство према Русији и Кини - 
подвукао је Вучић. 
Говорећи о Кини и значају пријатељства са том земљом, он је рекао да је план да Железара, 
коју су преузели Кинези, следеће године прозиводи 1,8 милиона тона. Вучић је рекао и да се са 
Кинезима и Русима разговара о РТБ "Бору", који је, каже, један од еконосмким задатака за 
наредну годину, као и МСК и Петрохемија, подсетивши да је проблем "Галенике" решен ове 
године. 
Вучић очекује за концесију за аеродром 450 милиона евра 
Председник Србије Александар Вучић очекује да се за концесију за аеродром Никола Тесла 
добије најмање 450 милиона евра, али и велике инвестиције будућег концесионара. Вучић је 
рекао да има четири понуђача, из Швајцарске, Француске, Индијци и Грци и Корејанци, Турци 
и Руси што све говори о интересовању за аеродром. Како је рекао, у односу на 2012. број 
путника на аеродрому у Београду је повећан за 51 досто, а неко је то успео увођењем ЕР Србије 
и стратешког партнера. 
Председник Србије је рекао да се аеродром даје концесионару на управљање на 25 година, а 
поред најмање 450 милиона евра очекује и инвестиције од око 700-800 милиона евра, плус 
такса на годишњем нивоу од 5 до 6 милиона евра. 
Назначио је и да је аеродром оно прво што странци виде када уђу у Србију и додао да ће се тиме 
и повећати број туриста у Београду и целој Србији. 
"И „ високе“  пензије биће повећане" 
Председник Србије Александар Вучић најавио је вечерас да ће идуће године бити повећане 
пензије и за оне пензионере са високим пензијама. 
- И онај мали постотак високих пензија, као што примају моји родитељи, биће повећане идуће 
године. Осталих 87 одсто већ ће од јануара имати веће пензије“  - истакао је он“ , рекавши да је 
просечна пензија у Србији 25.000 динара, а не 15.000 како неки тврде, колика је, иначе, била 
под ранијим властима. 
Захвалио се пензионерима, јер без њих минималне зараде не би могле бити повећане, а биће 
повећане почетком године за десет одсто. Указао је да је тренутно просечна плата у Србији 401 
евро, да се очекује да це мартовска бити између 430 и 440, а да крајем следеће године идемо ка 
плати од 500 евра. Нагласио је да такви резултати морају признати, ако се жели бити фер. 
 

Отварање нових радних места у шапцу у 2018: Посао за још 1.500 људи 

Пише: Д.Т.  

Поносан сам на 2017. годину због важних ствари које су се десиле у Шапцу, међу којима су и 
недавни референдуми, рекао је градоначелник Небојша Зеленовић. 
Зеленовић је подсетио да су мештани у 24 месне заједнице одлучивали о трошењу 36 милиона 
динара уплаћених на име пореза на имовину. Како је најављено, следеће године грађани ће у 
свих 60 месних заједница одлучивати о 240 милиона динара. 
Градоначелник је навео да је ове године у индустријској зони продато 27 парцела, од чега је 
град приходовао око 70 милиона динара. 
- У Шапцу се запослило 1.260 људи, а њих 1.600 је мање на евиденцији незапослених. Када то 
упоредимо са 2014, то је око 3.300 људи мање на евиденцији Националне службе за 
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запошљавање. У 2018. у Шапцу очекујем запошљавање 1.500 грађана у различитим 
компанијама. Град ће пружити подршку фирмама, али и људима који траже посао - рекао је 
Зеленовић и напоменуо да се Шабац у последње две године позиционирао као један од 
најбољих места за инвестиције. 
Зеленовић је најавио да ће у 2018. бити завршене започете инвестиције, али и могућност да 
Шабац кроз фондове ЕУ финансира пројекте вредне 16 милиона евра. Казао је да ће бити 
измењен јавни превоз, али и градска администрација, која ће постати прва Е управа у Србији. 
Потписан споразум са Брешом 
Делегација Шапца, на чијем челу је био градоначелник Небојша Зеленовић, боравила је у 
радној посети провинцији Бреша у Италији. Споразум о сарадњи потписали су Небојша 
Зеленовић и Пјер Луиђи Мотинели, председник италијанске провинције. Циљ споразума је 
имплементација искустава Бреше у областима дигиталне инфраструктуре, унапређења 
квалитета услуга и модернизацији технологија. 
*Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је 
доделио средства 

 

 

Одлазак у пензију по садашњим условима важи до суботе 

Аутор: Јасна Петровић-Стојановић 

 
Да би се пензионисали по овогодишњим условима запослени најкасније до 29. децембра 
морају да раскину радни однос. – Пенали за одлазак у пензију пре 65 године остају и наредне 
године 
Запослени који намеравају да се пензионишу по прописима који важе у овој години, радни 
однос морају да раскину најкасније 29. децембра, а захтев за пензију поднесу до 30. децембра. 
Подношење захтева 1. јануара и касније подразумева примену нових оштријих услова за 
пензионисање који важе у 2018. години, поручују из Фонда ПИО. 

Они који не стигну да поднесу захтев за пензију до петка моћи ће то да учине и у суботу, јер ће 
све филијале Фонда ПИО радити и тада, како би се омогућило осигураницима да остваре право 
на пензију. Захтеви ће се примати без обзира на то да ли су приложени сви докази потребни за 
одлучивање о њему. 

 

 

 

 

 

http://www.politika.rs/scc/autor/897/Jasna-Petrovic-Stojanovic
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Бранко Миљковић, власник истоимене фирме, претио новинарки Данаса тужбом, па сат 

времена водио "разговор" с радницима 

"Ако ти нађем број председника синдиката, зовем полицију" 

 Пише: Љиљана Буквић 

Трећи пут за шест месеци радници Ратко Митровић Нискоградња обуставили су јуче рад 
јер им послодавац дугује последње две зараде, део фебруара и плате из 2012. као и пет 
превоза. 
 - Дугују нам октобар и новембар и део фебруара, последњи пут смо 10. новембра примили 
септембарску плату, а књижице нам нису оверене од септембра, немамо могућност да се 
лечимо - каже за Данас Живорад Јовановић. Њих 50 до 70 испред је и иза капије на улазу у 
седиште компаније на Савском насипу 1, коју је пре девет година приватизовала фирма МБА 
Миљковић. 
Решили су да се окупе и обуставе рад који ће, како кажу, потрајати док им се не исплати дуг. 
Директору Илији Ђорђевићу нису дозволили да изађе из фабричког круга. 
- Болестан сам, треба ми 17.000 динара за лекове, кажу нам да је плаћено осигурање, али 
немамо књижице - добацује један од њих. 
Доста их је пред пензијом, Јовановић је у Ратку 31 годину, Раде Петровић пуних 40 година. 
- Рекао нам је да град није уплатио 40 одсто за Рузвелтову и Славију, радимо 360 дана у години, 
па опет нема пара - каже Петровић на питања шта им је директор рекао због чега нема пара. 
Набраја где све ради већи део од 300 и више радника колико их има у овој компанији - 
Зворник, Врање, Пожега, Бусије, Батајница. 
Тврде да ником није понуђен социјални програм, као и да нико више не помиње мале 
акционаре који су имали 18 одсто акција у овој компанији и који су до пре неколико година 
добијали и дивиденде. 
За разлику од претходна два пута када су незадовољни радници одложили алат директно на 
радном месту, тада у Рузвелтовој и на Славији, овога пута су то учинили у фабричком кругу. Са 
званичног мејла фирме МБА Миљковић ни у јулу ни у септембру када смо се бавили кашњењем 
плата, нисмо добили одговор. Сада нас је директор Илија Ђорђевић позвао у канцеларију. 
- Плате ћемо исплатити до краја недеље, чекамо уплату да бисмо могли ми да уплатимо плате - 
рекао је Ђорђевић. На констатацију да се ово не дешава први пут, директор каже да је "у 
грађевинарству тако". 
- Наплата иде како иде, не можемо да добијемо паре, нико нама не даје донације, оно што 
зарадимо ми то поделимо. Док не зарадимо за плате, немамо паре - истиче Ђорђевић. 
Он тврди да је здравствено осигурање уплаћено и да је до других, не до њих, Ђорђевић 
објашњава да све иде преко Пореске управе, решење о прекњижењу постоји, вишак пара 
компаније се прекњижава на здравствено. 
- Прича да не плаћамо порезе је нетачна, била је и инспекција и то утврдила - напомиње Илија 
Ђорђевић. 
На питање да ли је Град платио сав посао за Славију и Рузвелтову, каже "то Вас не интересује". 
- Ми чекамо уплате и из тих уплата биће исплаћено све што је заостало. 
- Значи и плате и превоз? 
- Плате само - рекао нам је Ђорђевић пре него што ће нас испратити из канцеларије. 
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У међувремену, у фирму је дошао и власник Бранко Миљковић тражећи да разговара са нама. 
Због ранијих текстова о штрајковима у овој компанији у неколико наврата рекао је да нас је 
позвао "да види о коме се ради" и рекао како ће нас "тужити", јер "90 одсто онога о чему смо 
писали није тачно". 
На питање шта није тачно, Миљковић није конкретно одговорио, већ је само питао да ли смо 
добили шта смо хтели. "Следећи пут када желите да разговарате потражите ме преко моје 
секретарице, закажите разговор", рекао је. 
По изласку из управне зграде радници су нам показали нове камионе паркиране у дворишту, 
које смо фотографисали. Љут због тога што смо урадили, Миљковић је на улазним вратима 
почео расправу и рекао "да ће позвати полицију" због тога што сликамо нешто што је у 
приватном власништву. Полицију није позвао, али се испричао са главним и одговорним 
уредником нашег листа. Наредних сат времена били смо сведоци "разговора" власника и 
четворице радника, ком је, осим нас, присуствовао и директор компаније. 
Бранко Миљковић је желео да нам укаже на то ко је организовао штрајк, "упирући прст" у 
једног од бивших радника који је својевремено био и председник синдиката. 
- Жућо, да ли сам вас ја некада слагао - обратио се најпре Јовановићу. Када је овај одговорио 
одречно, обратио се најмлађем међу њима. 
- Дај телефон да видим да ли имаш број Чолића (председник синдиката, бивши радник)? 
- Али то је мој приватни телефон - одговорио му је. 
- Кад те будем питао, онда можеш да разговараш са мном, рекао му је Миљковић - нема шта ко 
вас да буни, дођите код мене и кажите, ја вам кажем биће тад и тад уплата, а не да правите 
циркус. 
- Будем ли нашао број Чолића у телефону, а наћи ћу, зовем полицију. Ти знаш да ја не лажем 
никада - рекао је овом млађем. 
А онда окренувши се нама додао "кад ми нађете једног да овако разговара са радницима, онда 
ми се јавите". 
Убеђен да се Ћолић крије иза организовања штрајка Миљковић је раднику од ког је узео 
телефон да пронађе његов број рекао да ће га пријавити. 
- Ти си слободан, пријавићу те за организовање заједно са Чолићем - рекао му је пре него што 
му је наредио да изађе из канцеларије. 
Осталима је рекао да им не брани ништа, али да морају да најаве директору, да штрајк нико 
није најавио и да ако треба дођу и до њега. 
- Не може Чолић мени да води фирму. Колико нисте примили плату? 
- 50 дана - рекао је Јовановић. 
- Супер, а ми чекамо уговор већ три, четири месеца - одговорио му је Миљковић - посао је везан 
за државу, када нама плате, ми ћемо да платимо и крај. 
- А та држава неће да каже, ти ниси примио плату немој да ми платиш струју овај месец, него - 
цвик - рекао је Јовановић. 
- Човек (показује на директора) није узео паре, па вам није дао плату - каже Миљковић. Сат 
времена након што је цела прича почела директор Илија Ђорђевић је рекао да мора да се ради, 
ако хоће плате. "Ако не радимо, онда нема посла, онда немамо ни шта да тражимо да нам се 
плати." На изласку, радници су нас испратили са уверењем да неће одустати од обуставе рада 
док не добију плате. Власник им је, како кажу, по нашем одласку обећао "једну, а можда и две" 
плате до Нове године. 
Нисам чуо да директор у Равнаји малтретира раднике 
Како је Бранко Миљковић, власник МБА Миљковић која је пре шест година приватизовала и 
фабрику камених агрегата Равнаја у Малом Зворнику, упитали смо га да ли зна да директор 
Александар Савановић тамо малтретира раднике. Наш лист је у неколико наврата у последњих 
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месец дана писао о Данки Симић која је "по казни" пребачена у каменолом да ручно пребацује 
камење са једног места на друго. 
МБ: Нисам чуо за то. 
Д: Нисте чули да кажњава раднике тако што их шаље да раде у каменолом? 
МБ: Па фабрика се тиме бави. 
Д: Али ова жена о којој конкретно причам је била лаборанткиња, а сада је по казни са још 
некима завршила у каменолому. 
МБ: Нисам за то знао. Мене занима пословање фирме, не бавим се тиме како директор 
распоређује људе, на које позиције. 
Д: Не занима вас ни када их малтретира? 
МБ: Нисам знао, али зваћу га да видим о чему се ради. 
 

Синдикат ЈКП Градске тржнице у Крагујевцу 

Неправедна и насилна рационализација 
 
Пише: З. Р. 
 
Рационализација у ЈКП Градске тржнице у Крагујевцу реализује се насилно и неправедно, а 
има за циљ да се прикрије несавестан рад директора, наводи се у саопштењу Синдиката у ЈКП 
Градске тржнице. 
Синдикалци Истичу да је ЈКП задужено са 93 милиона динара, а директор је трошкове 
репрезентације увећао за 16 одсто. 
Синдикат тврди и да је "директор, поред правне службе у предузећу, ангажовао адвокате 
којима је лане исплатио 800.000 динара". Ове године, кажу, знатно више, иако је предузеће 
изгубило судске спорове за које су били ангажовани адвокати, што ће Тржнице да кошта око 
70.000 евра. Истовремено, одбијајући да радницима исплати разлику у обрачунатим 
надокнадама за топли оброк, директор је "направио трошкове од девет милиона динара"... 
"Као технолошки вишак проглашава се радница која више од 15 година ради у рачуноводству, а 
остаје особа која је недавно запослена на одређено време. Наша дугогодишња радница која је 
прекобројна бринула је о болесној мајци и брату инвалиду. У току смањивања броја запослених 
директор је запослио две раднице на одређено време. Истовремено, не дозвољава радницима 
који то желе да добровољно напусте предузеће", пише у саопштењу синдиката који је позвао 
крагујевачку градску управу да утврди наведене чињенице и да "предузме мере против 
одговорних лица". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 
 

Највеће просечне плате у Србији: Програмери платом прелетели 
пилоте 
 
Пише: Љ. Малешевић 

 
Просечна нето новембарска зарада запослених у Србији, по подацима Републичког завода за 

статистику, била је 47.575 динара, али је у осам делатности била изнад 100.000 динара, односно 

и три пута више од републичког просека. 

У односу на просечну плату у октобру, када је било шест делатности које су исказале нето 

зараду већу од 100.000 динара, прошлог месеца било их је осам, али је дошло и до промене на 

самом врху по висини примања. 

Наиме, прошлог месеца највећа примања – 170.965 динара – имали су запослени у ваздушном 

саобраћају, док су они у рачунарском програмирању и консултантским делатностима имали 

168.368 динара. Сада су на првом месту запослени у рачунарском програмирању и 

консултантским делатностима са 168.748, а на другом су радници ваздушног саобраћаја са 

162.913 динара. То пак значи да су примања запослених у ваздушном саобраћају за месец 

смањена у просеку 8.042 динара, док су плате запослених у рачунарском програмирању и 

консултантским усугама за месец у просеку повећане свега 380 динара. 

168.748 динара највиша исплаћена зарада 

Осим те две делатности, у још шест прошлог месеца забележене су просечне плате веће од 

100.000 динара: у производњи кокса и деривата нафте – 127.914, управљачким делатностима и 

саветовању – 127.555, услужним делатностима у рударству – 124.928, рекламирању и 

истраживању тржишта – 113.013, експолоатацији сирове нафте и природног гаса – 105.902 и 

производњи дуванских производа – 105.167. 

21.682 динара најнижа  зарада 

У исто време, по подацима РЗС-а, има чак десет делатности у којима је просечна новембарска 

плата била мања од 30.000 динара. Најнижа је забележена у делатности путничке агенције, 

тур-оператери и резервације – 21.682 динара. Она је чак 147.066 динара мања од највеће 

новембарске зараде у области рачунарског програмирања и консултантских услуга, али и више 

него упола мања од републичког просека. 

Плате у просвети 42.480, а у здравству 45.719 динара 

Много је запослених у јавном сектору чија су просечна новембарска примања испод просечне 

републичке зараде. Тако је у образовању то било 42.480 динара, а у здравству и социјалној 

заштити 43.637. Чак и када би се поредила зарада само у здравственим делататностима – а она 

износи 45.719 динара – ни то не достиже републички просек. 

 

Плату мању од 30.000 динара прошлог месеца зарадили су запослени у кинематографији, 

телевизијској и музичкој продукцији – 23.193, измајмљивању и лизингу – 24.774, поправци 

рачунара и предмета за личну употребу – 25.341, уклањању отпадних вода – 25.459, делатности 
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припремања и послужења хране и пића – 26.166, преради дрвета – 27.470, остале личне 

услужне делатности – 28.472, производњи одевних предмета – 28.921 и производњи коже и 

предмета од коже – 29.809 динара. 

Кнежевић: Остало још 120 предузећа за приватизацију 

Извор: Танјуг 
 
БЕОГРАД: У приватизационом портфељу Министарства привреде било је у јануару 2017. 
укупно 168 предузећа, а до краја године остаће још око 120, и да се од приватизације у овој 
години у буџет слије 27,8 милиона евра, према подацима које је изнео ресорни министар Горан 
Кнежевић. 

Тренутно су отворени јавни позиви за продају четири фирме, а план је да до краја године 

објавимо још пет јавних позива, навео је Кнежевић у ауторском чланку за магазин БизЛифе. 

У овој години је, како истиче, кроз пројекат „Деценија предузетништва“ коју је иницирало 

Министарство привреде као продужетак „Године предузетништва“, било одвојено 18,2 

милијарде динара, од чега 7,6 милијарди неповратног новца за подршку сектору малих и 

средњих предузећа. 

Примера ради, од почетка године, закључно са децембром, подржали смо кроз инвестиционе и 

развојне пројекте 167 фирми из сектора малих и средњих предузећа, док је у разматрању још 

око 120 захтева, додаје Кнежевић.  

Према његовим речима, Министарство привреде је подржало готово 400 предузетника за 

набавку нове опреме вредне 2,8 милијарди динара.  

Мислили смо и на почетнике у бизнису, па смо кроз специјализован програм подржали њих 

246, кроз комбинацију бесповратних средстава и повољних кредита Фонда за развој, напомиње 

Кнежевић у тексту. 

Сумирајући резултате рада министарства на чијем је челу, Кнежевић је издвојио податак да је 

37 јавних предузећа у првој половини 2017. остварило нето добитак од 16,3 милијарде динара, 

што је „последица позитивних ефеката смерница које су та предузећа добила након што су у 

2014. остварила нето губитак од око 65 милијарди динара“.  

Буџет Министарства привреде за 2018.је развојни 

БЕОГРАД: Буџет Министарства привреде за 2018. годину је развојни и износи 20,2 милијарди 

динара, од чега је готово 90 одсто намењено за подршку привреди, нагласио је данас министар 

привреде Горан Кнежевић у разговору са новинарима.У презентацији резултата Министарства, 

наведено је да је за привреду усмерено 89,1 одсто средстава, односно 17,98 милијарди динара, а 

подршка се наставља у три правца - ка великим инвестицијама, ка развоју предузетништва и 

унапређењу пословне инфраструктуре. 

Кнежевић је подсетио да је у првој години пројекта Деценије предузетништва, у 2017, издвојено 

18,2 милијарде динара за мала и средња предузећа, од чега 7,6 милијарди 

неповратно.Подржано је 188 малих и средњих предузећа са око пола милијарди динара 

грантова, за инвестиционе пројекте вредне 2,6 милијарди динара. 

Такође 396 предузећа добило је 560,7 милиона динара гранта за опрему вредну 2,8 милијарди 

динара, а 264 почетника у бизниу подржано је грантовима и повољним кредитима са укупно 

643,5 милиона динара.Више од 7.000 привредника и почетника прошло је неки вид обука у 
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партнерским организацијама и више од 2.000 предузетника је користило бесплатне обуке у 15 

акредитованих агенција широм Србије. 

Циљ је да до 2027. да укупан број малих и средњих предузећа достигне 500.000, број 

запослених у том сектору пређе милион, а удео извозника у укупном броју малих и средњих 

предузећа бице више од 10 одсто.Држава ће малим и средњим предузећима наставити да 

обезбеђује финансијске изворе и инструменте кроз фондове и институције ЕУ. 

На располагању је 620 милиона евра повољних кредита - 335 милиона за дугорочне кредите 

кроз ЕИБ-АПЕX кредитну линију и 285 милиона је расположиво из ЦОСМЕ програма у 

сарадњи са пословним банкама, а на основу учешћа Србије преко Минситарства привреде у том 

ЕУ програму. 

Министарство истиче да сектор малих и средњих предузећа чини 99,9 одсто предузећа у 

Србији, запошљава 65,7 одсто свих запослених у приватном сектору (око 840.000) и доприноси 

са 56,2 одсто БДП-у. 
 

 


