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Шта мучи српске предузетнике  
Припремио Горан Ђоковић 

 

Недостатак одговарајуће радне снаге, алтернативних извора финансирања и недовољни 
подстицаји државе за улагање у иновације основни су проблеми малих и средњих предузећа у 
Србији. То су кључни резултати истраживања Предузетнички барометар ревизорско-
консултантске компаније "Ернст и Јанг". Отворен је и конкурс за награду Предузетник године, 
који конкурише за титулу Светски предузетник године. 
Чак 64 одсто предузетника у Србији финансира пословање из сопствених средстава, а половина 
испитаника сматра да су им потребни алтернативни извори финансирања. 
"Европска унија је пружила својим новим чланицама у последњих десет година огромне 
субвенције. По 80 одсто су биле те субвенције и ако градите фабрику у Европској унији која 
вреди пет милиона евра, вас кошта само милион, а кад то исто градите у Србији кошта вас шест 
милиона зато што имате још порез на добит пре инвестирања", објашњава председник жирија 
програма "Ернст и Јанг" Предузетник године Дарко Будеч.  
Агилност и способност прилагођавања тренутним тржишним условима основне су 
карактеристике домаћих предузетника, а њихове компаније у просеку су старе 22 године. 
"Главни проблем наших предузетника је недостатак радне снаге и са тим се они суочавају дужи 
низ година, а то су и ове године апострофирали. Други проблем је непостојање алтернативних 
прихода јер гро својих инвестиција врше из сопствених средстава и сопственог профита, и треће 
је недостатак подстицаја од стране државе за улагање у иновације", истиче руководећи партнер 
компаније "Ернст и Јанг" за Србију, Црну Гору и Босну и Херцеговину Иван Ракић. 
Недостатак правих кадрова велики је изазов за даљи раст и развој компанија, сматрају мали 
привредници. 
"Управо је то био један од разлога за усвајање Закона о дуалном образовању и управо ће се кроз 
овај закон омогућити да се кадрови усмеравају према потребама привреде", каже Бранислава 
Симанић из Привредне коморе Србије. 
У претходних пет година у програму "Ернст и Јанг" Предузетник године, у Србији је учествовало 
165 предузетника, у име 150 компанија које запошљавају 15.000 људи. 
 

 
Ове године откривено 12.500 радника на црно, значајно мање него 
лане 
Извор:Танјуг 
 

Током ове године у Србији је откривено око 12.500 радника на црно, што је за 40 одсто мање у 
односу на исти период лане, иако је значајно повећан број инспекцијских надзора. 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић каже да је то 
показатељ да је Србија на правом путу да искорени рад на црно и истиче да је добрим 
резултатима допринела и кампања "Реци не раду на црном", у оквиру које грађани путем 
бесплатне телефонске линије могу пријавити нерегуларности на раду. 
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"Знатно повећан број инспекцијских надзора" 

Вршилац дужности директора Инспектората за рад Стеван Ђуровић истакао је да је ове године 
знатно повећан број инспекцијских надзора у односу на прошлу годину, која је била рекордна у 
откривању радника на црно. 
Прошле године пронађено је 22.000 радника на црно, а ове године је откривено више од 12.500 
радника, док је око 10.400 засновало стални радни однос, навео је Ђуровић. 
"То је једно предузеће од 10.400 радника које је засновало стални радни однос, чиме је 
побољшано и стање у буџету Србије", објаснио је Ђуровић. 
Истакао је и да инспекторат ради на побољшању услова за рад и за безбедност радника и да је 
поднето 19 кривичних пријава након смртних или тешких повреда на раду. 
"Имамо 43 одсто инспекцијских надзора више у односу на прошлу годину и исто толико одсто 
мање радника на црно", истакао је Ђорђевић на радионици у оквиру пројекта "Реци не раду на 
црно", чији је циљ сузбијање нелегалног рада. 
Указао је да ће инспекторат и министарство наставити транспарентан рад у тој области, као и да 
ће објављивати црне листе послодаваца који праве нелојалну конкуренцију и радницима 
ускраћују право на пензионо, здравствено и социјално осигурање, а држави право да убира 
порез. 
Ђорђевић сматра да је велики број радника на црно последица претходних лоших политика у 
тој области и истиче да је прошле године измењен члан закона који је дозвољавао послодавцу 
рок од три дана да пријави радника, што су многи користили и то чинили тек када дође 
инспекција, без икаквих последица. 
Додаје и да ће се Закон о раду поново мењати, као и да ће ове и наредних година бити 
промењени и други закони, који ће утицати на побољшање услова рада.  
Наводећи да је ове године 250 инспектора обавило 51.600 инспекција, министар је рекао да је 
потребно запослити још инспектора и омогућити им још боље услове за рад. 
Захвалио је норвешкој влади, која је финансијски помогла пројекат у вредности од 300.000 
евра, истичући да ће Србија наставити да следи најбоље примере у свету, попут скандинавских 
земаља. 
"Наш задатак је да градимо нормалну државу, по мери грађана, са нултом толеранцијом на 
кршење закона", поручио је Ђорђевић и истакао да ће Србија ускоро бити у ЕУ, раме уз раме са 
другим државама.  
Амбасадор Норвешке Арне Санес Бјорнстад рекао је да је рад на црно веома лош за друштво, 
будући да су држави потребни приходи, а радницима лојална конкуренција и социјална права.  
"Норвешки систем је изграђен на томе да сви поштују законе. Зато и можемо да инвестирамо и 
зато и имамо високи стандард, што је потребно и Србији. Надамо се да ћемо овим пројектом то 
и испунити", рекао је Бјорнстад. 
Амбасадор је рекао да је сагласан са министром да Србија не треба да испуњава само минималне 
услове за приступ ЕУ, већ да треба да поставља више стандарде, што грађани, каже, и заслужују. 
На данашњој радионици у оквиру пројекта "Реци не раду на црном", који траје од марта ове 
године, додељено је 266 лаптоп рачунара испекторима за рад. 
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Ни 50 одсто већа плата не би зауставила исељења? 
Извор: Љ. Малешевић 
 
Истраживање Центра за будућу Србију „Србија 21” показује да већина Срба одлази у 

иностранство због лошег животног стандарда.  

Тако би се због животног стандарда тренутно иселило 41 одсто испитаних, због боље плаћеног 
посла 36 одсто, а девет одсто грађана наводи као разлог лошу ситуацију у држави, али у том 
смислу да не могу од свог рада да живе лепо. Дакако, исељавање није специфично само за 
Србију, тај тренд важи у целој Источној Европи, па отуда и нама суседне државе муку муче с 
недостатаком појединих кадрова који су одавно отишли у државе које су им понудиле веће 
плате и сигурније радно место. 
Истраживање, спроведено током јуна и јула ове године, показује да су процене о броју наших 
људи који одлазе из Србије између 40.000 и 69.000. Око 85 одсто испитаника желело би да се 
исели у западне земље, обично су то Немачка – 25 процената, Аустрија – 13, Шведска – осам, 
Италија – пет, Норвешка – четири, Шпанија и Француска и Велика Британија –по три и Малта 
– два процента. У САД жели седам одсто, Канаду – четири, Аустралију – три процента. 
Посебно забрињава – а резултат је тог испитивања у којем је учестовао и ЦеСИД – податак да  
чак 90 одсто оних који су се иселили виде будућност своје деце у иностранству и не планирају 
живот за њих у Србији. Такође, 41 одсто испитаника из дијаспоре у истраживању је изјавило да 
не планира да се врати у Србију, док 35 одсто њих жели да се врати када буду у пензији. 
Међу онима који желе да се одселе из Србије је чак 22 одсто младих, и то оних између 18 и 29 
година. Члан Фискалног савета Владимир Вучковић поставио је важно питање: да је плата у 
Србији 50 одсто већа, да ли би се тај тренд променио? По његовој оцени – не би, а као разлог, 
наводи да је то нешто што се не може догодити у наредних седам-осам година. 
Бољи живот у белом свету 

По објашњењу Ивана Андрића из организације „Србија 21”, на питање да ли се боље живи у 
иностранству, 53 одсто испитаника одговорило је да се сигурно боље живи, док је 12 одсто 
одговорило да се овде живи боље. 
На питање због чега је боље у иностранству, 37 одсто анкетираних истиче бољи животни 
стандард, 13 одсто уређену државу, а шест одсто безбедност. 
Иначе, циљеви „Србије 21– Центра за будућу Србију” везани су за модернизацију државе, 
одрживу интеграцију земље у ЕУ, као и развој реформских политика, правних, економских, 
технолошких и других иновација и правца развоја који ће олакшати трансформацију наше 
државе у заједницу способну да опстане и напредује у условима убрзаних локалних, 
регионалних и глобалних промена и изазова у периоду од 2020. године до 2050.  Због тога је 
питање масовног исељавања прво које се нашло на испитивању да би се кренуло у трагање за 
одрживим решењима у које мора да се укључи цело друштво. 
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Брнабић у фабрици Филип Морис 
Извор:Дневник.рс 

 

НИШ: Председница Владе Србије Ана Брнабић обишла је данас компанију "Филип Морис" која 

је у септембру 2003. године приватизовала највећу српску фабрику дувана "Дин" и до данас 

остала у десет највећих страних инвеститора, као и највећа америчка инвестиција у Србији.  

Компанија "Филип Морис" је са почетним улагањем од 520 милиона долара била највећа 
директна страна инвестиција у периоду 2003/2004 године, а након тога компанија је наштавила 
да улаже у модернизацију и развој производње као и у проширење производних и складишних 
капацитета. 
Данас укупна инвестиција "Филип Мориса" у Србију износи 853 милиона долара. 
У последње три године, у компанију је уложено 44 милиона долара закључно са системом за 
управљање готовим производима, који је покренут крајем прошлог месеца и у који је 
инвестирано три милиона долара. 
Компанија је до сада успела да постигне обим производње од 26 милијарди цигарета у прошлој 
години, у периоду од 2007. до 2017. године обим производње је удвостручен, док је у истом 
периоду обим производње за страна тржишта повећан 40 пута. 
Четири од пет цигарета произведених у Нишу пласира се на страна тржишта, а број извозних 
тржиста је са три (БиХ, Македонија и Црна Гора) повећан на 50 извозних дестинација. 
Компанија "Филип Морис" је највећи прозивођач цигарета у Србији, а њена фабрика у Нишу је 
једна од најмодернијих фабрика у глобалној мрежи "Филип Мориса". 
Нишка фабрика производи више од 500 различитих производа за око 50 извозних дестинација. 
Филип Морис је други највећи порески обвезник у земљи, а у прошлој години ова компанија је у 
буџет Србије уплатила близу 500 милиона долара, или 5, 3 одсто укупних буџетских прихода од 
пореза у 2017. години. 
У протеклих 15 година, од доласка компаније у Србију она је у буџет уплатила око 6, 5 милијарди 
долара. 
Српски огранак компаније "Филип Морис" је од 2016. године постао регионални хаб за шест 
тржишта Југоисточне Европе - Србију, Црну Гору, БиХ, Албанију, Македонију и Косово. 
Компнија има око 900 директно и још око 3.000 индиректно запослених радника а плате су 
значајно веће од републичког просека због чега је "Филип Морис" три године заредом добијао 
међународно признање "Top Employers". 
Компанија је дала велики допринос локалној заједници и уложила 17 милиона долара кроз 
донаторске програме који углавном подржавају предузетништво, образовање и науку. 
 
 

Ускоро бисмо могли да останемо и без ово мало возача и камионџија 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Уколико Европска унија почетком наредне године омогући српским возачима да 

возе шест месеци на европским путевима, индустрија транспорта, али и саобраћајна предузећа у 

Србији могла би да остану без возача, који и иначе посао све више траже ван граница наше 

земље, а то би, тврде многи, чак могло успорити даљи привредни раст земље.   

У овом моменту је због недостатка професионалних возача, "под знаком питања" 
функционисање градских саобраћајних предузећа у многим градовима, јер, иако углавном има 
довољно аутобуса, недостају возачи, напомињу стручњаци. 
А има ли везе између недостатка професионалних возача и привредног раста?  
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Ма како то лаицима претерано звучало, најбоље о томе говори податак да је на милион евра 
извезене робе потребно имати најмање два возача, како би се тај извоз реализовао и одвезла 
роба из наших фабрика, каже директор транспортног предузећа Унитраг Пижон из Београда 
Душан Николић, члан Групације за превоз робе у друмском саобраћају ПКС.  
"Уколико ЕУ отвори границе, наши возачи неће остати дуже у ЕУ, него ће остати заувек", 
упозорава Николић. 
Међутим, указује да "не би ту било ничег лошег, ако би држава обезбедили довољан прилив 
нових возача" и напомиње да људе не треба задржавати и спречавати да оду већ да је могуће из 
унутрашњих капацитета, са евиденције незапослених, преквалификовати значајан број грађана 
о трошку државе. 
Потребно је, каже, да се наше средње школе прилагоде потребама реалног сектора али и да се од 
око 550 хиљада оних који су на евиденцији Националне службе за запошљавање, део њих 
преквалифијују и обучи за возаче.  
Такође, држава би према његовом мишљењу могла да нађе средства за "стипендирање" односно, 
суфинансирање полагања за "високе" категорије.  
"Да би се особа која има Б категорију обучила да може да одвезе робу од Београда до Париза, 
неопходно је око три хиљаде евра улагања, од чега је пола новца за полагање возачког испита, а 
друга половина за практично упознавање са друмовима Европе", наводи Николић. 
Николић каже за Танјуг да уколико у буџету Србије има довољно новца, део би могао да се 
усмери за финансирање полагања ових испита али, уз обавезу да возачи остану да раде у нашој 
земљи. 
"То би могло да да брже резултате. Јер, неко ко има Б категорију, могао би за шест до седам 
месеци да се оспособи да самостално извезе робу до одредишта". 
Недостатак возача је, каже "систем спојених судова". 
"Ако их у једном момента има довољно у сектору међународног превоза путника, у другом 
моменту их нема у сектор теретног превоза..."  
Објашњава да и инфраструктурни пројекти у држави траже ангажовање великог броја возача те 
да од њих, између осталог, овај сектор и зависи. 
Подаци кажу да у сектору међународног транспорта у Србији ради око 20.000 запослених, али 
укупна цифра свих оних који се баве превозом робе, од достављача хране, до возача у градском 
саобраћају је око 100.000. 
Све инвестиције које су дошле у Србију "зависе од добрих возача и њиховог броја" па, упозорава 
Николић, уколико се у наредним месецима не крене са системским решавањем овог питања, 
"све би могло да стане". 
Обзиром да има мало жена возача, сматра да би "слабији пол" могао да се ангажује као "додатна 
радна снага" односно, да се жене више запосле у "мање тешким" пословима као што су градски 
превоз, локална достава робе... 
Како би се што пре ублажиле последице мањка возача, власници фирми за превоз траже од 
МУП-а да хитно мења део Закона о безбедности саобраћаја те да се граница за полагање за Ц и Е 
категорију спусти на 18 година, а за Д и Е на 20 година чиме би се, сматрају, годишње добило и 
до 2.000 младих возача.  
Процене кажу да, уколико привредни раст на годишњем нивоу износи од три до четири 
процента, потребно је годишње одшколовати пет до шест хиљада нових возача. 
Уколико би се све институције заједно "укрстиле" и кренуло са субвенцијама за обуке за возаче, 
овај проблем би могао да се реши за две до три године, оцењује струка. 
За сада, "рупу" од око шест хиљада возача покривају већ одавно пензионисани професионални 
возачи, а процене, иако званичних података о томе за сада нема, говоре да је просек година 
возача у транспортном саобраћају 55. 
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Струка се нада да ће се у решавање овог питања укључити све надлежне институције које могу 
да помогну, од Министарства просвете, МУП-а, до Министарства за рад, а "очи" су усмерене и на 
Министарство одбране, односно Војску, која је некада била један од највећих "центара" за обуку 
возача. 
Због тога што привредна производња протеклих година расте, потребно је све више возача који 
би ту робу извезли из земље, додаје Николић.  
У ауто-школама се такође жале да не могу да нађу инструкторе за Ц, Д и Е категорију. 
У Градском саобраћајном предузећу конкурс за возаче је стално отворен, ГСП им плаћа Д 
категорију, уз обавезу да две године раде у овом предузећу, међутим, мало је заинтересованих. 
Поред опадања броја становника, што је деценијски проблем, укидањем војног рока смањио се 
број возача који су "излазили из касарни", а смањен је и упис за овај смер у средњим струцним 
школама. 
Према подацима Министарства образовања, у овој години је уписано 1.166 ђака на смер - возач 
моторних возила, што је скоро пет пута мање од потребе тржишта. 
Директорка Техничке школе ГСП у Београду Марија Вучинић каже за Танјуг да годишње, за 
смер возача моторних возила, заврши 60-ак ученика и да је интересовање за школовање тог 
профила велико. 
На крају треће године полажу возачки испит Ц категорије. 
"Воле то занимање и могли би сваке године уписати много више деце када се имају у виду 
њихове жеље, али не завршавају сви који упишу јер неки у међувремену промене образовне 
профиле, промене школу...", рекла је Вучинић. 
Углавном, истиче, након тога добијају послове у различитим фирмама које се баве транспортом, 
превозе робу на локалу, односно, баве се доставом. 
Већина то заврши и жели тиме да се бави, а неко од њих наставља школовање у 4. степену 
образовања или вишим школама, казе Вучинић. 
"Имамо добру сарадњу са ГСП јер је ГСП оснивач наше сколе. Деца воле тај образовни профил, 
јер се практична настава обавља и многа наша деца раде код њих не само возаци већ 
аутолимари, аутомеханичари и техничари друмског саобраћаја". 
Када је реч о одливу ове струке, односно све учесталијим одласцима из земље каже да је 
евидентно да им треба дати боље услове рада, смањити радно време које проводе у вожњи и 
њихов посао адекватно наградити. 
У предузећу "Ласта" кажу да зарада привлачи возаче да иду у ЕУ те да је за решење тог проблема 
потребан системски приступ.  
Један од начина за решавање проблема је, кажу, измена Закона о безбедности саобраћаја јер би 
возачима било омогућено да у 20. или 21. години полажу за Д категорију као што је то случај у 
Немачкој, Словенији или Хрватској. 
"То је један правац деловања, а други, да средње школе уписују већи број ученика за занимање 
возач моторног возила" каже за Тањуг директор саобраћаја у "Ласти" Ненад Ивановић. 
Трећа мера је, додаје, борба против сиве економије у овој области. 
"Створио би се повољнији амбијент за транспотна предузећа која легално раде и плате би могле 
да се повећавају возачима у легалним предузећима". 
"То би делимицно ублажило њихов одлазак али сигурно га не би зауставило у потпуности". 
Иако имају довољно возила да се појачају линије и отворе нове, каже, немају довољно 
професионалних возача.  
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Министарство одбране: Неистините тврдње војног синдиката 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД:  Министарство одбране саопштило је данас да су апсолутно неистините тврдње 

Војног синдиката Србије да је из буџета Министарства одбране "нестало" 800 милиона динара 

намењених за исплату отпремнина и јубиларних награда. 

"Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину Министарству одбране, за исплату 
отпремнина у 2018. години, утврђена су финансијска средства у износу од 128.500.000 динара, 
док је за исплату јубиларних награда утврђено 170.100.000 динара", истиче се у саопштењу. 
Како се напомиње, финансијска средства су трошена искључиво наменски, што је лако 
проверљиво, а одобрена су у оквиру лимита утврђених од стране Министарства финансија у 
поступку припреме буџета за 2018. годину и утрошена су за исплату отпремнина, закључно са 
јулом 2018.  
Министарство одбране је, у складу са Законом о буџетском систему, у сарадњи са 
Министарством финансија, преусмеравањем обезбедило део финасијских средстава, тако да је 
настављена редовна исплата отпремнина, додаје се у саопштењу. 
 
 
 

 
 

Предузетници упозоравају да Србији већ недостају радници 
Извор:Бета 
 
Србији већ недостају радници за послове које тржиште тражи и то постаје највећи проблем за 
пословање, указали су предузетници у Привредној комори Србије (ПКС). 
Истраживање ревизорско-консултантске куће ЕY (Ернст & Yоунг) показало је да 75 одсто 
анкетираних предузетника сматра да је један од највећих изазова за даљи развој њихове 
компаније проналажење и ангажовање квалификоване радне снаге. 
"Принуђени смо да запошљавамо 10 до 15 одсто више радника него што нам је сада потребно да 
би обучили и обезбедили кадрове за будућност, за опстанак", рекла је власница и директорка 
компаније "Д-Експресс" Љиљана Живковић Караклајић. 
Она је истакла да ће компаније морати да се прилагођавају потребама младих који траже 
другачије услове рада и флексибилно радно време. 
Руководећи партнер компаније ЕY за Србију, Црну Гору, Босну и Херцеговину Иван Ракић је 
казао да финансирање није више највећи проблем малих и средњих предузећа у Србији већ 
недостатак радника. 
"Мала и средња предузећа су способна за прилагођавање тренутним тржишним условима и 
започињање другог бизниса, али за то су им потребни прави кадрови", истакао је Ракић. 
Директорка сектора за предузетништво у ПКС Бранислава Симанић је казала да се очекује да 
примана Закона о дуалном образовању донекле умањи проблем недостатка квалитете радне 
снаге и смањи незапосленост младих и повећа њихову конкурентност на тржишту рада. 
Готово сви успешни предузетници који су учествовали у истраживању "ЕY Предузетнички 
барометар", њих 93 одсто, спроводили су иновативне активности у оквиру пословања 
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компаније, а показао се да је то поље са много потенцијала где даље треба унапредити законску 
регулативу у циљу подстицаја за даље иновирање. 
Пословање из сопствених извора финансира 64 одсто предузетника, док половина испитаника 
сматра да су им потребни алтернативни извори финансирања, а 92 одсто да је потребно 
снижавање стопе опорезивања зараде. 
Конкурс за програм "ЕY Предузетник године" отворен је данас, а траје до 15. новембра 2018. 
године. 
Проглашење националног победника је фебруара 2019. године, а он ће конкурисати за 
признање ЕY Светски предузетник године. 
 
 

Француски Новарес отворио нови погон у Зрењанину 
Извор:Срна 
 
Француска мултинационална компанија Новарес отворила је у Зрењанину нови погон за 
производњу компоненти за ауто-индустрију. Вредност инвестиције је пет милиона евра, а број 
запослених следеће године биће повећан са 190 на 240. 
Министар финансија у Влади Србије Синиша Мали рекао на отварању новог погона да је то 
важна вест за Србију, подсетивши притом да је прошле године у Зрењанину запослено 3.000, а 
ове године 1.600 нових радника. 
Председник Покрајинске владе Игор Мировић нагласио је да је Влада Војводине у проширењу 
фабрике учествовала са 200.000 евра за субвенционисање нових радних места. 
"Кроз програме подршке Развојне агенције Војводине, Покрајинска влада субвенционисала је у 
Новаресу отварање нових радних места, што ће чинити и убудуће у Војводини, у још већем 
обиму", поручио је Мировић. 
Генерални директор компаније Новарес Пјер Буле рекао је да је вредност ове инвестиције пет 
милиона евра, те да ће у фабрици у Зрењанину у следећој години број запослених бити повећан 
са 190 на 240 радника. 
Амбасадор Француске у Србији Фредерик Мондолони том приликом је подсетио да су 
француска предузећа све присутнија на овим просторима, јер су Србија и Војводина постале 
сигурно место за улагање. 
Групација Новарес бави се производњом компоненти за ауто-индустрију. 
 

 
 

 
 
МАХИНАЦИЈЕ У "ГОШИ" Директори ухваћени како "пеглају" сумњиве 
послове вредне око ЧЕТИРИ МИЛИОНА ЕВРА  
Аутор:Жељка Јевтић 
 
Дилови и вишемилионски спорни послови које државни директори набацују ‘својим’ 
приватницима очито су и даље добитна комбинација у Србији. "Блиц" је ухватио на делу 
учеснике махинација везаних за "Гошу", у пословима вредним око четири милиона евра. 
Блиц објављује фотографију снимљену у једном од београдских ресторана у Сарајевској, 
недалеко од Железничке станице. На њој су три директора везана за мутни посао, а 
комуникација међу њима уз пиво је пријатељска. Први слева је власник предузећа са двоје 

http://sport.blic.rs/autori/zeljka-jevtic
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запослених - оцем и сином, "Обнова компани" д.о.о. - отац Велемир Стојановић, до њега седи 
директор државног "Србија воз" Југослав Јовић, а преко пута њих је директор Сектора за 
набавке у "Србија возу" Зоран Самарџић. Фотографија је направљена прошле недеље. 
И све то можда не би било чудно - да "Блиц" није управо протекле недеље писао о спорном 
вишемилионском послу који је Србија воз дао "Обнови" за поправку и реконтрукцију кушет и 
обичних возних кола. Иначе, “Обнова компани” регистрована је за трговину на велику дрветом 
и санитетским материјалом. Посао од скоро четири милиона евра дат је 2016. године, још увек 
није завршен, а сви рокови су пробијени. Међутим, нема ни казне, нити наплате штете по 
државу, а што је дужност директора "Србија воза". Директорска тројка, која је ухваћена на делу, 
према сазнањима "Блица", за кафанским столом договарала је шта и на који начин треба да 
ураде како би "испеглали папире" који их терете за махинације. Ретроактивно сређивање 
документације није договарано само због покушаја да демантују натписе „Блица“ о крађи и 
непоштовању закона, већ и да се обезбеде уколико их полиција буде проверавала. 
Није случајно што је са директором приватне фирме са двоје запослених, а вишемилионским 
пословима Стојановићем, и директором "Србија воза" Јовићем, а који је дао посао, седео и 
директор Сектора за набавке и стоваришне послове Зоран Самарџић. 
"Блиц" је указао на сумњу да су добитници на тендеру - иако без референци за посао - узимали 
на реверс делове за возове, и то од предузећа које им је и дало посао и то мимо платног промета, 
чиме су увећавали зараду и вршили кривично дело. Сумња се и да је на један део делова ударана 
маржа већа од уобичајене трговачке. Са стоваришта Србија воза узимане су чак и половне климе 
које су уграђиване као нове. Према сазнањима "Блица", "Обнова компани" добила је посао 
практично и пре закључења уговора, јер су кушет кола која је требало да се поправљају већ била 
послата у фабрички круг "Гоше ФШВ" која је злоупотребљена, а њени ресурси трошени без 
адекватне накнаде. Међутим, директору "Србија воза" Југославу Јовићу - ништа није спорно. Он 
је чак на питања "Блица" штитио интересе приватне фирме "Обнова", а не државне којом 
руководи. Тако је на питање зашто приватници нису санкционисани у складу са законом, 
одговорио да рокови за посао нису пробијени. Међутим, истина је да јесу, и то поодавно, јер 
управо за она кола за која директор Јовић тврди да нису завршена "Блиц" је увидом у 
документацију установио да је рок био 60 дана, и то пре две године. 
"Блиц" позива надлежне органе и инспекције да провере пословања приватних фирми које су 
добиле спорне послове, затражи од директора "Србија воза" одговор који је интерес у заштити 
приватних компанија на штету државе и да се провери на који начин стечајни управник "Гоше 
ФШВ" Аца Митић покушава да распарча имовину ове фабрике и тако јој умањи вредност да 
никада не нађе купца. 
На тендер са Гошом РСЦ да би искористили Гошу ФШВ 
У послу са "Србија возом", на тендеру са „Обновом компани“ учествовала је и фирма "Гоша 
РСЦ", чији је власник Милутин Шћепановић, некадашњи директор Гоше ФШВ. Гоша РСЦ - није 
она у јавности позната - Гоша ФШВ из Смедеревске Паланке, а коју памтимо по самоубиству 
радника, немаштини и неправди. Лажна Гоша РСЦ направљена је да би се испумпавале паре из 
праве Гоше. Обнова компани и лажни Гоша РСЦ, нису имале референце за добијени посао, 
немају хале, машине... па ни неопходне папире... Зато укључују праву фабрику Гоша која у том 
тренутку има све неопходне сертификате. Међутим, ово изнајмљивање Гоше ФШВ је незаконито 
јер се узимањем у закуп хале, а чак и то испод тржишне цене, не добијају неопходни 
сертификати. Притом, троше Гошину струју, рабе машине, а раднике плаћају без доприноса. 
Гаранције приватних компанија за добро извшење посла су истекле, и како ствари стоје, нису ни 
обновљене. 
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Идеја да фирме контролишу боловања – „нонсенс“ 
Пише: Љ. Буквић 

 
Ако у току једног месеца проценат запослених који у једној фирми отворе боловање пређе 10 
одсто послодавац ће моћи да од здравствене установе затражи извештај на основу ког ће се даље 
утврђивати да ли је боловање оправдано или лажно. 
Овом одредбом би се, уколико буде усвојена иницијатива Привредне коморе Србије, могао у 
будућности допунити актуелни Закон о раду. 
У Привредној комори Србије су нам јуче потврдили да су Министарству рада поднели у јуну 
иницијативу за измену Закона о раду (који би требало да до краја 2020. буде промењен) у којој 
је ова одредба, те да су то учинили, како су нагласили, након консултација са пословном 
заједницом. Циљ покретања ове иницијативе, наводи се у одговору, јесте спречавање 
злоупотреба овог института у пракси, као и разматрање могућности за побољшање регулативе у 
области радних односа. 
Остали смо ускраћени за информацију од кога је тачно потекла та иницијатива, али и што је 
важније у овом случају, како ће се конкретно у пракси спровести оваква провера боловања. 
Нисмо добили одговор на то како би требало да изгледа извештај и ко ће то на основу њега 
утврђивати да ли је неко оправдано одсутан због болести или не. Да ли послодавац, независна 
комисија или неко трећи. 
Осим ове одредбе ПКС је у истој иницијативи, навео да би требало Закон допунити и са тим да 
послодавац уколико утврди да је дошло до злоупотребе може да отпусти радника, као и да ће 
лекар који је издао потврду о привременој спречености за рад која је била неоснована морати да 
одговора пред комисијом Министарства здравља. 
За Душка Вуковића из Савеза самосталних синдиката Србије оваква иницијатива је „нонсенс“ 
јер све о чему се говори у њој већ постоји у Закону о раду. 
– Постојећи закон о раду већ омогућава послодавцу да казни сваког ко злоупотребљава 
боловање. Послодавац ако посумња може о свом трошку тог радника да пошаље у другу 
здравствену установу и ако му тамо утврде да дијагноза која му је постављена није добра, 
односно да није болестан послодавац има право да покрене поступак и на крају отпусти 
радника. Такође може да се жали и на лекара који му је неосновано отворио боловање. Све то 
већ постоји и зато не видим разлог због ког се предлаже овако нешто – истиче Вуковић. 
Он напомиње како је ПКС озбиљна установа која нема разлога да се на овај начин игра својим 
угледом и апелује да се јавно каже у којим фирмама људи одлазе на боловање у огромном броју. 
– Не разумем и због чега су узели 10 одсто? И један човек који оде на лажно боловање је 
проблем, зашто баш 10 одсто, зашто не, на пример, један одсто. Све ово ми говори да је разлог 
овакве иницијативе само да се дижу тензије у јавности. Мислим да је ово неозбиљна и 
непотребна иницијатива – напомиње Душко Вуковић и каже да би овом логиком онда и 
синдикати могли да траже да се унесе одредба којом се послодавац који не исплаћује редовно 
зараде кривично казни, затвором од три године, на пример. 
Осим тога, Вуковић сматра да иницијатива за измену Закона о раду треба да се решава на 
Социјално-еконосмком савету, и да измена закона није у опису посла ПКС. 
Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије, каже за Данас да су послодавци и до сада 
покушавали да реше питање злоупотребе боловања и да је тренд данас такав да је много мање 
лажних боловања сада него што их је било пре 10 или 15 година, пре свега јер је много више 
приватних послодаваца. 
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– Привредна комора нам се није обратила тим поводом, тако да ова иницијатива није дошла до 
мене. Мислим да је Социјално-економски савет место где сва таква питања треба решавати. У 
њему су, осим Уније и представници синдиката, али и пет министара и премијерка – напомиње 
Атанацковић. 
Кључно је, сматра он, да се здравствени систем доведе на ниво на ком ће се одговорно 
понашати. 
– До сада је било врло често случај да се дају боловања на дужи период иако за тим нема 
потребе. Опет, кажем, тога је све мање. Треба да радимо на поправљању постојећег, али на томе 
треба радити заједно са здравством – наглашава Атанацковић и додаје да је врло битно радити и 
на подизању свести код запослених. 
Иако нејасна, ова иницијатива није новост јер се увођење казни за оне који злоупотребљавају 
боловање помиње годинама, а прошле године у неколико наврата о њој су се изјашњавали и 
министри у Влади. Октобра 2017. министарства рада и здравља најавила су „појачану контролу 
боловања“. Министар рада Зоран Ђорђевић је после разговора са кинеским и турским 
инвеститорима тада рекао како злоупотреба боловања задаје велике муке послодавцима, док је 
премијерка Ана Брнабић истакла да би се могло десити да многи инвеститори оду из Србије 
уколико се нешто не промени, јер не могу да планирају посао. 
Она је тада рекла да ће се на проверу боловања ићи и због злоупотреба јер постоје фабрике у 
којима кад дође време сетве ради 30 одсто људи, а остали су на боловању. Реакција министра 
здравља Златибора Лончара била ја де он „не види никакав проблем у томе да се боловање 
проверава“ јер заиста болесни не би требало се плаше контроле. 
 

 

Протест радника „МБ – Наменска“ 
Пише: Д. Д. 

 
Запослени у фабрици „Милан Благојевић“ из Лучана организовали су данас једночасовни 
протест због Татјане Војтеховски и емисије чији је она аутор „Живот прича“. 
Портпаролка синдиката рекла је за ТВ Прва, пренео је Б92, да више од годину дана слушају 
приче о фабрици и да им је доста тога, те да протест није уперен против Војтеховски и ТВ Прве, 
већ према лажима које се упорно износе у тој емисији. На питање на основу чега тврди да је оно 
што је у емисији изнесено лаж, портпаролка синдиката је одговорила „на основу тога што су 
радници који протестују били живи сведоци онога што се дешавало“. 
У прошлој сезони емисије „Живот прича“ емитоване су две епизоде о несрећи у којој су у јулу 
прошле године животе изгубили Милојко Игњатовић и Миломир Миливојевић. У овој сезони 
емитована је једна, а након ње чланови синдиката те фабрике затражили су хапшење новинарке 
Војтеховски. О томе се говорило и јуче у Јутарњем програму ТВ Прве „Јутро са Јованом и 
Срђаном“, када су гости били управо Војтеховски и Александар Гајовић, државни секретар у 
Министарству културе и информисања. „Министарство одбране, односно држава, назива јавни 
позив за хапшење једне новинарке апелом на медије. Кажете да треба да одем у полицију. Кога 
ја да тужим – Министарство одбране, државу? Како да се чује друга страна, да се направи 
медијација? Да ја седнем са људима који позивају на моје хапшење, мени није проблем, али тако 
се не решавају ствари“, навела је Војтеховски. 
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После инспекције посао добило 10.440 људи 
Пише: Н. Д. 

 
После контроле инспектора 10.440 радника засновало је радни однос, изјавио је данас министар 
рада Зоран Ђорђевић. 
У периоду од јануара до септембра ове године, извршена су 51.602 инспекцијска надзора, што је 
за 43 одсто више надзора него у истом периоду 2017. године, када је извршено 36.126 надзора, 
рекао је Ђорђевић. После предузетих мера инспектора рада, који су затекли 12.953 радника која 
су радила на црно, послодавци су засновали радни однос са њих 10.440, додао је Ђорђевић. 
 
 

Пораст БДП-а за 0,5 одсто 
Пише: ФоНет 

 
Одељење Аддико банке за економска истраживања саопштило је данас да је прогноза бруто 
домаћег производа (БДП) за 2018. годину повећана за 0,5 одсто и требало би да износи 4,5 одсто 
БДП. 
Стручњаци Аддико банке предвиђају да ће се тренутни буџетски суфицит и нижи трошкови 
финансирања одразити у виду смањења јавног дуга које може достићи ниво испод 60 одсто БДП 
у 2018. години. 
Пројекција за 2019. годину је, такође, повећана за 0,5 одсто на четири одсто, уз инвестиције као 
један од кључних покретача раста, на основу страних директних инвестиција у производне 
делатности, јавних расхода, знатне привредне добити, ниске цене финансирања и смањења 
пореза на добит предузећа у 2019. години. 
У анализи се наводи да ће лична потрошња забележити највећи раст у протеклих десет година 
који се базира на расту запослености у приватном сектору, великом скоку дознака из 
иностранства, нижим трошковима сервисирања дуга, смањењу степена задужености и приливу 
средстава од туризма. 
У 2018. и 2019. години, за Србију се предвиђа раст изнад просека региона југоисточне Европе, 
нешто изнад три одсто. Резултати на пољу фискалне политике у Србији и даље надмашују 
очекивања, али одрживе структурне промене захтевају већи замах реформи. Консолидовани 
буџетски суфицит је достигао 50,6 милијарди динара за седам месеци 2018. године, а примарни 
суфицит је износио 124,3 милијарде динара. 
Очекује се да ће се буџетски суфицит смањити на 0,5 одсто БДП, после чега ће се вратити у 
равнотежу у 2019, у обе године као резултат раста јавних расхода и смањења пореза на зараде 
који тек треба да буду дефинисани у 2019. години. Стручњаци Аддико банке наводе да се очекује 
наставак смањења јавног дуга ка 50 одсто БДП до краја 2019. године, захваљујући тренутном 
убрзању раста БДП, одржавању примарног суфицита и јачем динару. 
 
 

Предузетници: Смањити опорезивања зараде 
Пише: ФоНет 

 
Истраживање ЕY Предузетнички барометар показао је да 92 одсто предузетника сматра да је 
потребно снижавање опорезивања зараде, саопштила је данас ревизорско – консултантска 
компанија ЕY. 
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Резултати исзраживања показују да 64 одсто предузетника из сопствених средстава финансира 
своје пословање, док половина испитаника сматра да су им потребни алтернативни извори 
финансирања. 
Према резултатима, три четвртине испитаника истраживања сложило се да је недостатак 
правих кадрова значајан изазов за даљи раст и развој компаније. 
Готово сви испитаници, 93 одсто спроводили су иновативне активности у оквиру пословања 
компаније, а показао се да је ово поље са много потенцијала где даље треба унапредити 
законску регулативу у циљу подстицаја за даље иновирање. 
Предузетнички барометар заснива се на темељном истраживању пословања 115 најуспешнијих 
предузетника који својим пословањем сваке године доприносе развоју привреде Србије. 
Истраживање је спроведено у оквиру пројекта ЕY Предузетник године™ и ове године имало је 
подршку Министарства привреде Србије. 
 
 

Вучић: Борићу се за веће плате 
Пише: ФоНет 

 
Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да ће сви пензионери имати значајно 
веће пензије него икада, док ће се, како је најавио, посебно борити за повећање плата лекара и 
медицинских сестара. 
Лекари ће, у односу на 2014. годину, имати 18 одсто веће плате, а сестре око 20 одсто, рекао је 
Вучић новинарима у Палати Србија. Борићемо се да наредних година повећање плате за лекаре 
буде око 10 одсто, а за сестре око 12 одсто, рекао је Вучић.  
 

 

 
 

СТРУЧЊАЦИ УПОЗОРАВАЈУ: Предузећа би могла да остану без возача  
Извор:Танјуг 

 

Због недостатка професионалних возача, "под знаком питања" функционисање градских 
саобраћајних предузећа, а ситуацију би могла да погорша мера ЕУ 
Уколико Европска унија почетком наредне године омогући српским возачима да возе шест 

месеци на европским путевима, индустрија транспорта, али и саобраћајна предузећа у Србији 

могла би да остану без возача, који и иначе посао све више траже ван граница наше земље, а то 

би, тврде многи, чак могло успорити даљи привредни раст земље. 

У овом моменту је због недостатка професионалних возача, "под знаком питања" 

функционисање градских саобраћајних предузећа у многим градовима, јер, иако углавном има 

довољно аутобуса, недостају возачи, напомињу стручњаци. 

А има ли везе између недостатка професионалних возача и привредног раста? 

Ма како то лаицима претерано звучало, најбоље о томе говори податак да је на милион евра 

извезене робе потребно имати најмање два возача, како би се тај извоз реализовао и одвезла 

роба из наших фабрика, каже директор транспортног предузећа Унитраг Пижон из Београда 

Душан Николић, члан Групације за превоз робе у друмском саобраћају ПКС. 
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"Уколико ЕУ отвори границе, наши возачи неће остати дуже у ЕУ, него ће остати заувек", 

упозорава Николић. 

Међутим, указује да "не би ту било ничег лошег, ако би држава обезбедили довољан прилив 

нових возача" и напомиње да људе не треба задржавати и спречавати да оду већ да је могуће из 

унутрашњих капацитета, са евиденције незапослених, преквалификовати значајан број грађана 

о трошку државе. 

Потребно је, каже, да се наше средње школе прилагоде потребама реалног сектора али и да се од 

око 550 хиљада оних који су на евиденцији Националне службе за запошљавање, део њих 

преквалифијују и обучи за возаче. 

Такође, држава би према његовом мишљењу могла да нађе средства за "стипендирање" односно, 

суфинансирање полагања за "високе" категорије. 

"Да би се особа која има Б категорију обучила да може да одвезе робу од Београда до Париза, 

неопходно је око три хиљаде евра улагања, од чега је пола новца за полагање возачког испита, а 

друга половина за практично упознавање са друмовима Европе", наводи Николић. 

Николић каже за Тањуг да уколико у буџету Србије има довољно новца, део би могао да се 

усмери за финансирање полагања ових испита али, уз обавезу да возачи остану да раде у нашој 

земљи. 

"То би могло да да брже резултате. Јер, неко ко има Б категорију, могао би за шест до седам 

месеци да се оспособи да самостално извезе робу до одредишта". 

Недостатак возача је, каже "систем спојених судова". 

"Ако их у једном момента има довољно у сектору међународног превоза путника, у другом 

моменту их нема у сектор теретног превоза..." 

Објашњава да и инфраструктурни пројекти у држави траже ангажовање великог броја возача те 

да од њих, између осталог, овај сектор и зависи. 

Подаци кажу да у сектору међународног транспорта у Србији ради око 20.000 запослених, али 

укупна цифра свих оних који се баве превозом робе, од достављача хране, до возача у градском 

саобраћају је око 100.000. 

Све инвестиције које су дошле у Србију "зависе од добрих возача и њиховог броја" па, упозорава 

Николић, уколико се у наредним месецима не крене са системским решавањем овог питања, 

"све би могло да стане". 

Обзиром да има мало жена возача, сматра да би "слабији пол" могао да се ангажује као "додатна 

радна снага" односно, да се жене више запосле у "мање тешким" пословима као што су градски 

превоз, локална достава робе... 

Како би се што пре ублажиле последице мањка возача, власници фирми за превоз траже од 

МУП-а да хитно мења део Закона о безбедности саобраћаја те да се граница за полагање за Ц и Е 

категорију спусти на 18 година, а за Д и Е на 20 година чиме би се, сматрају, годишње добило и 

до 2.000 младих возача. 

Процене кажу да, уколико привредни раст на годишњем нивоу износи од три до четири 

процента, потребно је годишње одшколовати пет до шест хиљада нових возача. 

Уколико би се све институције заједно "укрстиле" и кренуло са субвенцијама за обуке за возаче, 

овај проблем би могао да се реши за две до три године, оцењује струка. 
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За сада, "рупу" од око шест хиљада возача покривају већ одавно пензионисани професионални 

возачи, а процене, иако званичних података о томе за сада нема, говоре да је просек година 

возача у транспортном саобраћају 55. 

Струка се нада да ће се у решавање овог питања укључити све надлежне институције које могу 

да помогну, од Министарства просвете, МУП-а, до Министарства за рад, а "очи" су усмерене и на 

Министарство одбране, односно Војску, која је некада била један од највећих "центара" за обуку 

возача. 

Због тога што привредна производња протеклих година расте, потребно је све више возача који 

би ту робу извезли из земље, додаје Николић. 

У ауто-школама се такође жале да не могу да нађу инструкторе за Ц, Д и Е категорију. 

У Градском саобраћајном предузећу конкурс за возаче је стално отворен, ГСП им плаћа Д 

категорију, уз обавезу да две године раде у овом предузећу, међутим, мало је заинтересованих. 

Поред опадања броја становника, што је деценијски проблем, укидањем војног рока смањио се 

број возача који су "излазили из касарни", а смањен је и упис за овај смер у средњим струцним 

школама. 

Према подацима Министарства образовања, у овој години је уписано 1.166 ђака на смер - возач 

моторних возила, што је скоро пет пута мање од потребе тржишта. 

Директорка Техничке школе ГСП у Београду Марија Вучинић каже за Тањуг да годишње, за 

смер возача моторних возила, заврши 60-ак ученика и да је интересовање за школовање тог 

профила велико. 

На крају треће године полажу возачки испит Ц категорије. 

"Воле то занимање и могли би сваке године уписати много више деце када се имају у виду 

њихове жеље, али не завршавају сви који упишу јер неки у међувремену промене образовне 

профиле, промене школу...", рекла је Вучинић. 

Углавном, истиче, након тога добијају послове у различитим фирмама које се баве транспортом, 

превозе робу на локалу, односно, баве се доставом. 

Већина то заврши и жели тиме да се бави, а неко од њих наставља школовање у 4. степену 

образовања или вишим школама, казе Вучинић. 

"Имамо добру сарадњу са ГСП јер је ГСП оснивач наше сколе. Деца воле тај образовни профил, 

јер се практична настава обавља и многа наша деца раде код њих не само возаци већ 

аутолимари, аутомеханичари и техничари друмског саобраћаја". 

Када је реч о одливу ове струке, односно све учесталијим одласцима из земље каже да је 

евидентно да им треба дати боље услове рада, смањити радно време које проводе у вожњи и 

њихов посао адекватно наградити. 

У предузећу "Ласта" кажу да зарада привлачи возаче да иду у ЕУ те да је за решење тог проблема 

потребан системски приступ. 

Један од начина за решавање проблема је, кажу, измена Закона о безбедности саобраћаја јер би 

возачима било омогућено да у 20. или 21. години полажу за Д категорију као што је то случај у 

Немачкој, Словенији или Хрватској. 

"То је један правац деловања, а други, да средње школе уписују већи број ученика за занимање 

возач моторног возила" каже за Тањуг директор саобраћаја у "Ласти" Ненад Ивановић. 

Трећа мера је, додаје, борба против сиве економије у овој области. 

"Створио би се повољнији амбијент за транспотна предузећа која легално раде и плате би могле 
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да се повећавају возачима у легалним предузећима". 

"То би делимицно ублажило њихов одлазак али сигурно га не би зауставило у потпуности". 

Иако имају довољно возила да се појачају линије и отворе нове, каже, немају довољно 

професионалних возача.  

 

 

 

 


