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У Србији расте јаз економске неједнакости 
Пише:Љубинка Малешевић 
 
Прошле године 26 најбогатијих људи у свету поседовало је исто колико и 3,8 милијарди 

најсиромашнијих.  

У рукама најбогатијих је 45,6 одсто богатства оствареног прошле године, наводи се у извештају 
хуманитарне организације “Оксфам”, објављеном поводом овогодишњег Светског економског 
форума у Давосу. У овој хуманитарној организацији указују да се константно повећава 
неједнакост између најбогатијих и најсиромашнијих у последњих десет година уз напомену да је 
рекордно богатство супер-богаташа последица незапамћеног нивоа избегавања пореза и 
пореских утаја. Године транзиције, која по оцени свих стручњака предуго трају, довеле су до 
тога да је неједнакост дохотка између најсиромашнијих и најбогатијих у Србији израженија него 
у било којој земљи региона, али и значајно већа него у свим земљама Европске уније. Студија 
под називом “ Доходна неједнакост у Србији”, коју је  урадила група професора са Економског 
факултета у Београду Михаил Ардаренко, Јелена Жарковић-Ракић и Горана Крстић, указује да  
је висока стопа неједнакости примања штетна за економски раст и да и те како и директно и 
индиректно утиче на друштвену па и политичку стабилност. 
Према објашњењу Јелене Жарковић-Ракић  неједнак доходак се мери “џини” коефицијентом 
који показује неравномерну расподелу богатства. Ако је низак онда је расподела равномерна, а 
што је виши диспропорција између примања богатих и сиромашних у тој земљи је већа. Студија 
је дошла до податка да у Србији 20 одсто популације са највишим дохотком зарађује чак 9 пута 
више од 20 одсто најсиромашнијих, а тај однос је највећи у Европи. Цитирајући Франциска 
Фереира,  Јелена Жарковић-Ракић каже да је неједнакост као холесторал: може бити добра и 
лоша. Пристуство “добре” неједнакости значи да је разлика у висини дохотка између појединаца 
последица њиховог различитог труда, рада и залагања. У условима “лоше” неједнакости она је 
последица непостојања једнаких шанси. Људски ресурси остају неискоришећени што умањује 
потенцијал друштва за стварање националног дохотка. 
По њеној оцени узроци високе доходне неједнакости у Србији су пореска и социјална политика. 
Прогресивност опорезивања дохотка је изразито мала. Потом, Србија веома мало троши на две 
главне социјалне накнаде које су усмерене ка сиромашним: новчану социјалну помоћ и дечији 
додатак – свега 0,6 одсто БДП, док је просечна потрошња на сличне накнаде у ЕУ око 11 одсто 
БДП-а. Сматра да се неједнакости у расподели дохотка могу смањити, а да би до тога дошло 
потребно је да образовање спречи репродуковање неједнакости односно да, кроз уједначавање 
постигнућа ученика који долазе из различитог социо-економског окружења, омогући да деца 
родитеља лошијег економског статуса имају једнаке шансе да сутра нађу добар посао и 
пристојно зарађују. Затим, посебан значај имају политике које доприносе већој запошљивости. 
Важно је шта се и колико ради 

У студији  “Доходна неједнакост у Србији” истиче се да њој доприноси и низак обим и квалитет 
запослености. Запосленост је, наводе аутори, једна од кључних детерминанти сиромаштва и 
неједнакости. Међутим, неће сваки тип запослености имати исте позитивне ефекте на 
социјални и економски статус, па самим тим треба разликовати запосленост на одређено време, 
рад на повременим и привременим пословима, самозапосленост, као и број  радних дана у току 
године. Оба фактора утичу на неједнакост, а као пример наводе да од  20 одсто становника 
Србије са најнижим дохотком готово половина уопште не ради или ради мање од 2,5 месеца у 



3 

 

току једне године. У Србији има скоро двоструко више појединица са веома ниским 
интензитетом рада у односу на просек ЕУ и њихов број расте. 
У ту групу спадају политике образовања, целоживотног учења као и активна политика 
запошљавања. Њен закључак је да доносиоци одлука у Србији треба да проблем неједнакости 
поставе у средиште економских и социјалних политика , јер, како истиче, модел развоја који не 
ради у корист већине грађана не може да се сматра успешним и да буде одржив у дужем 
периоду. Иначе, тема неједнакости у свету била је у средишту великих социолошких 
истраживања и студија у таласу из педесетих, шездесетих и седамдесетих година прошлог века , 
и тиме постала окосница формирања деловања великих друштвених покрета – левичарских, 
синдикалних, феминистичких, пацифистичких и еколошких. Међутим, од 1980. када на сцену 
ступају политике и процеси који су били окидач за раст неједнакости у развијеном свету, тема 
неједнакости у социлогији се све више маргинализује док у доминантној неокласичној 
економској теорији скоро да уопште није присутна.  Најмања неједнакост у расподели дохотка и 
богатства бележи се у Норвешкој, Исланду, Финској, Шведској, Белгији, Холандији и Данској.  У 
тим државама, указује се и у студији наших професора са Економског факултета у Београду, 
грађани исказују највеће задовољство својим животом. Другим речима нижа неједнакост носи 
са собом и веће задовољство животом. 
 
 

ВЕЋА НОВЕМБАРСКА ЗАРАДА На северу Бачке плате највише порасле 
Пише:Љ. Малешевић 
 
Просечна нето плата запослених у новембру прошле године, по подацима Републичког завода 

за статистику, износила је 50.556 динара.  

Новембарска нето зарада била је 655 динара већа од октобарске, која је износила 49.901 динар. 
За првих 11 месеци прошле године нето зарада номинално је порасла 6,5 одсто, а реално 4,4 у 
доносу на исти период 2017. године. 
Републички завод за статистику скреће пажњу на то да је медијална нето зарада за новембар 
39.654 динара, што значи да је половина запослених остварила плату до тог износа. 
Новембарска нето плата у Војводини била је 48.135 динара. Она је 2.421 динар мања од 
републичке просечне плате остварене у том месецу. Од седам војвођанских области само у једној 
је просечна новембарска плата већа и од републичког и од покрајинског просека. Реч је о 
Јужнобачкој области, у којој је у новембру остварена нето плата од 51.023 динара. У преосталих 
шест војвођанских области новембарска нето плата мања је не само од републичког просека 
зарада већ и од покрајинског. Тако је у Јужнобанатској области у новембру остварена нето плата 
од 47.971 динар, Севернобачкој – 47.300, Средњобанатској – 47.121, Сремској – 45.761 и 
Западнобачкој – 43.776. 
За разлику од септембра, када су три општине имале нето зараде веће од 50.000 динара, у 
новембру је то забележено код две, односно тог месеца Панчево није остварило плате веће од 
тог износа. У новембру су нето плате веће од 50.000 забележене у Новом Саду – 55.199 динара и 
Вршцу – 53.659. 
У четири локалне самоуправе у Војводини у новембру је нето зарада била мања од 40.000 
динара. Тако су запослени у Бачу у новембру имали просечну плату од 39.163 динара, Србобрану 
– 39.396, Тителу – 39.703 и Малом Иђошу – 39.990. Те четири општине су и у септембру имале 
најмању просечну зараду, која је и тада била испод 40.000 динара. Све остале војвођанске 
општине имају просечну плату између 40.000 и 49.000 динара. 
Просечна новембарска плата у јавном сектору 56.283 

Запослени у јавном сектору у Србији у новембру су имали просечну нето плату од 56.283 динара, 
што је 5.727 динара више од републичке просечне зараде остварене у том месецу. Највећу нето 
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зараду у јавном сектору имају запослени у јавним државним предузећима – 68.638 динара, у 
администрацији на нивоу покрајине – 62.669, администрација на нивоу државе – 61.109. 
Запослени у образовању и култури имали су у новембру нето плату од 54.080 динара, а они који 
раде у здравству и социјалном раду – 50.996. 
Највећи раст нето новембарске плате у односу на октобар прошле године бележи се у 
Севернобачкој области – 2,9 одсто и Севернобанатској – 2,4 одсто. Остале области бележе раст 
око процента или су остале на нивоу из септембра. Од општина највећи раст нето зарада у 
новембру у односу на месец раније бележи Кањижа – 8,3 одсто, затим Пећинци – 7,8, Бела 
Црква – 4,6, Бачка Топола – 4,5, Бачки Петровац – 3,2. Од 45 општина у Војводини, у осам су 
нето зараде у новембру мање него у септембру: у Апатину, Панчеву, Ковину, Ковачици, Тителу, 
Житишту, Сремској Митровици и Иригу. 
И у новембру прошле године нето плате запослених у јавном сектору биле су знато веће од 
зарада оних који раде ван њега. Тако је у новембру нето плата у јавном сектору била 56.383, а 
ван њега 47.782 динара. 
 
 

Мали: Рекордни резултати у 2018, нисмо више презадужена земља 
Извор: Танјуг 

 

БЕОГРАД: Србија више није презадужена земља, изјавио је данас српски министар финансија 

Синиша Мали, истакавши да ће суфицит у јануару ове године бити већи од 7,8 милијарди 

динара колико је првобитно планирано. 

Он је на обележавању међународног Дана царине у Београду рекао да је на крају 2018. суфицит у 
буджету износио 32,2 милијарде динара, и оценио да рекордни економски резултати у прошлој 
години дају простор за оптимизам. 
Мали је казао да је учешће јавног дуга у јануару око 50 одсто, што је оценио као огроман 
резултат, с обзиром да је учешће јавног дуга 2013. било 78 одсто. 
Министар је рекао да је незапосленост на крају трећег квартала прошле године износила 11,3 
одсто, што је више него двоструко мање у односу на 25 одсто 2013. године. 
"Нисмо задовољни, али је ипак и у тој области остварен резултат", рекао је Мали. 
Нагласио је и да је стопа раста БДП-а за 2018. износила 4,4 одсто што је, каже, највиша стопа 
раста не само у региону него и у Европи, а раст је забележен у свим областима привреде. 
Он је рекао да добри резулатати омогућавају повећање плата и пензија, те да почетком фебруара 
и сви запослени у Управи царина могу да очекују за 8,5 одсто веће плате него децембарске. 
 

Од сутра у штрајку 25.000 запослених у јавном сектору на КиМ 
Извор:Танјуг 

 

ПРИШТИНА: Запослени у јавном сектору на Косову - њих око 25.000 - најавило је да ће сутра 

ступити у штрајк тражећи веће плате, чиме ће се придружити штрајкачима запосленим у 

просвети и здравству, преноси Радио Контакт Плус позивајући се на приштинске медије. 

Наиме, запослени у косовском јавном сектору процењују да нису третирани равноправно у 
Нацрту закона о платама те захтевају изједначавање. 
Мурсељ Зимбери из Синдиката јавних службеника изјавио је да ће, ако не буду добили писану 
одлуку о испуњавању њихових захтева од Владе, у понедељак почети штрајк. 
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"Све општине су категоричне да ћемо ући у штрајк. Ако се наши захтеви за изједначавање плата 
не испуне, онда смо присиљени да штрајкујемо. Ми као синдикат не можемо их спрецити", 
изјавио је Мурсељ Зимбери, а преноси "Газета експрес". 
Штрајку це се придружити и радници у јавној администрацији, а то је саопштио председник 
синдиката јавне администрације, Ндуе Каљај. 
"Искрено, толико смо игнорисани, тако да је једини начин да се испуне наши захтеви, као што 
раде и друге категорије, штрајк", изјавио је Каљај. 
Око 500.000 ученика и студената на Косову остало је 24. јануара код куће јер је штрајк 
просветара, који траже за 30 одсто веће плате, ушао у другу недељу, пренео је Ројтерс. 
Лекари и рудари су такође ступили у штрајк тражећи повећање плата, а штрајком су запретили 
и други запослени у јавном сектору, након што је предложен закон којим би се повећале плате 
запосленима у владиним службама. 
Прошлогодишње велико повећање плате премијеру Рамушу Харадинају - са 1.443 на 2.950 евра 
- такође је разгневило неке запослене у јавном сектору, напомиње Ројтерс. 
"Први корак који ће владини званичници направити јесте повећање плата самима себи и свом 
особљу, а нас ће оставити у беди", рекла је Кадире Пренићи, наставница у освновној школи у 
Приштини. 
Њена плата би се повећала, наводи британска агенција, на 621 евро са 478 евра месечно уколико 
се задовоље захтеви штрајкача - што је скоро двоструко више у поређењу са платом од 370 евра у 
приватном сектору на Косову, где је трећина радно способног становништва незапослена. 
Ројтерс указује да је просечна плата у јавном сектору на Косову 520 евра месечно. 
Руд Вермелен, представник Међународног монетарног фонда на Косову, каже да би повећање 
плата од 30 одсто било превелики терет за економију, за коју ММФ очекује да ће ове године 
остварити раст од 4,2 одсто, у поређењу са растом од четири одсто 2018. 
Ројтерс оцењује да већи привредни раст не би повећао животни стандард косовских грађана и 
напомиње да због корупције и политичке нестабилности већина страних инвеститора зазире од 
Косова откако је прогласило независност од Србије 2008. 
 

 

 

 
 
Вучић: Па неће ваљда на ћилиму однети земљу из ПКБ-а 
Извор:Танјуг 

 
Председник Србије Александар Вучић је изјавио вечерас да Ал Дахра доноси и нову опрему у 
ПКБ и да очекује да та инвестиција ускоро буде пример успешног бизниса у нашој земљи. 
Вучић је рекао новинарима да ће та компаније поред новца за куповину дела имовине ПКБ-а 
дати и 17 милиона евра за сточни фонд: "Верујем да ћу моћи ускоро да их обиђем тамо и 
покажемо колико је то напредовало". 
Каже да су сви, од Фискалног савета, до ММФ и Свеске банке подржали решавање ПКБ-а, "зато 
што смо имали људе који су неспособни или који су много крали и доводили до немогућих 
губитака уз огромна улагања државе у ПКБ-у". 
Вучић је рекао да се и током Светског економског форума састао са представницима Ал Дахре и 
замолио да ПКБ буде пример успешног бизниса, да више производе, као и да плате буду више за 
запослене: "Јер, ПКБ је предузеће, они ту земљу не могу да однесу на ћилму арапском или било 
којем другом на неко друго место". Навео је да је циљ да имамо компаније које ће да доносе 
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профит нашој земљи и да плаћају порезе на добит и све остале врсте пореза, а не да држава 
надокнађује губитке. 
Вучић је рекао да пре сваке одлуке у вези са решавањем судбине великих предузећа све мора да 
прође мишљење правника, тако да је и у случају ПКБ-а све урађено у складу са законом: "Волео 
бих да ми неко каже какве је све копуције ту било. Покушаја корупције је било за време Драгана 
Ђиласа", додао је Вучић и истакао да је тада вршена пљачка државне имовине и да је покушан 
ПКБ да се додели неким домаћим фирмама за мање новца и то без тендера. 
- Ми смо расписали тендер и јавила се страна компанија и понудила више - додао је Вучић. 
 

 
ИМОВИНА НАВИПА НА ДОБОШУ Процењена вредност непуних 1,2 
милијарде динара 
Извор:Танјуг 
 
Агенција за лиценцирање стечајних управника огласила је продају дела имовине фабрике за 
производњу пића "Навип" из Земуна. 
Процењена вредност дела имовине која иде "на добош" је непуних 1,2 милијарди динара, а 
почетна цена од које ће кренути јавно надметање 21. фебруара је већа од 580 милиона динара. 
Имовина је понудјена у три целине, а највреднију чине непокретности, машине, опрема и лагер 
пића у Мозеровој улици. 
У тој целини је и пренос права коришћења на 25.962 квадрата државног земљишта, а све заједно 
је процењено на више од 1,1 милијарди динара. 
Друге две оглашене целине "Навипа" су машине и опрема погона "Шампањац" и опрема за 
производњу вина на истој локацији у Земуну. 
Потенцијални купци, након уплате депозита, морају пријавити своје учесће у јавном надметању 
најкасније до 18. фебруара. 
"Навип" је, иначе, у банкроту од 2015. године. 
 

 

 
 
Мали: Суфицит у буџету у јануару биће већи од планираних 7,8 
милијарди динара 
Пише: Бета 

 
Министар финансија Србије Синиша Мали изјавио је данас да ће суфицит у буџету у јануару 
бити већи од планираних 7,8 милијарди динара. 
„Више нисмо презадужена земља и стабилно водимо јавне финансије“, казао је Мали у Београду 
на прослави Дана царине и подсетио да је крајем прошле године суфицит у буџету био 32,2 
милијарде динара. 
Он је подсетио да је учешће јавног дуга у бруто домаћем производу за пет година смањено са 78 
одсто на 50,1 проценат прошле године. 
Како је додао, и стопа незапослености је од 2013. године, када је била већа од 25 процента, 
смањена у последњем кварталу прошле године на 11,3 одсто. 
„Након много година заостајања, Србија је данас на путу економског опоравка“, рекао је Мали. 
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Он је истакао да су сви економски параметри у 2018. години били рекордни и најбољи у 
последњих 10 година, па је тако и стопа раста БДП-а у 2018. години била 4,4 одсто и једна је од 
највиших у региону. 
„Добро је што расту све индустрије, и грађевинска и прехрамбена и пољопривреда, и то нам даје 
за право да будемо оптимисти у 2019. години“, рекао је Синиша Мали. 
 
 

Просечна плата у новембру била 50.556 динара 
Пише: ФоНет 

 
Просечна нето зарада за новембар у Србији је била 50.556 динара, или седам одсто више 
номинално, а пет одсто одсто реално у односу на исти месец прошле године, саопштио је данас 
Републички завод за статистику (РЗС). 
Новембарска бруто зарада, без пореза и доприноса, била је 69.949 динара, што је номинално 
повећање за 6,5 одсто, а реално за 4,5 одсто. Раст бруто зарада у периоду јануар–новембар 2018. 
године, у односу на исти период 2017. износио је шест одсто номинално, а 3,9 одсто реално, док 
су нето зараде су порасле за 6,5 одсто номинално и за 4,4 одсто реално. Најчешће исплаћивана 
(медијална) нето зарада за новембар износила је 39.654 динара, што значи да је 50 одсто 
запослених остварило зараду до наведеног износа.  
 

Квалитет кадрова један је од кључних фактора за привлачење 
инвестиција 
Пише: Мирјана Стевановић 

 
Досадашње искуство у спровођењу пилот-пројеката указује на то да из године у годину расте 
интересовање ђака за школовање по дуалном моделу и за дефицитарна занимања. 
Можда је баш профил бравар-заваривач, који је у наш образовни систем, на захтев привреде, 
уведен 2014. године, најбољи пример. Упркос бојазни да неће бити довољно заинтересованих 
ђака за то занимање, данас је то један од најатрактивнијих профила, који је у понуди у чак 19 
школа широм Србије, захваљујући савременом плану и програму наставе, креираном у сарадњи 
са послодавцима, али и могућности запошљавања одмах након завршетка школовања. Уверени 
смо да ће са почетком примене Закона, којим су прецизно дефинисана права, обавезе и 
одговорности компанија, школа и ученика и промоцијом предности дуалног образовања, 
интересовање кандидата брзо надмашити понуду слободних места за све дуалне профиле – 
процењује Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије. 
Може ли се говорити о позитивним ефектима увођења дуалног образовања и 
дигитализације на пословање сваке компаније понаособ? 
– Компаније које на време дигитализују своје пословање биће ефикасније и конкурентније, 
производиће више квалитетнијих производа веће додате вредности, лакше ће се повезивати са 
купцима и укључивати у глобалне ланце снабдевања… Примера ради, мала и средња предузећа 
која су изабрала интернет као пут до потрошача, већ у наредне три године забележила су за 22 
одсто већи раст продаје него она која нису користила тај канал за пласман робе. Студија о 
утицају дигиталне трансформације на земље Западног Балкана доказује да би подизање нивоа 
дигитализације за 10 одсто трајно увећало стопу раста БДП-а западнобалканских економија за 
око један проценат, док би раст дигитализације од само један одсто подигао запосленост у 
производним предузећа за 1,2 одсто, а продуктивност за 2,1 проценат. Колико су увођење 
дуалног образовања, али и хармонизација националних прописа и стандарда и већа мобилност 
кадрова у региону важни за привреду, на то указује и податак да је свако пето анкетирано 
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предузеће у претходних годину дана имало потешкоћа да попуни слободна радна места. И то у 
региону где је сваки трећи млади човек незапослен. Као разлог за две трећине непопуњених 
радних места послодавци су навели недостатак квалификоване радне снаге. 
Да ли је реално очекивати да ће спровођење новог концепта дуалног образовања и 
дигитализација привреде повећати прилив страних инвестиција? 
– Прво што потенцијални инвеститори питају јесте: каква вам је радна снага, имате ли људе 
квалификоване за рад у нашим фабрикама. Квалитет кадрова, дакле, један је од кључних 
фактора при доношењу одлуке о улагању, једнако важан као и политичка стабилност, 
пријатељско правно и регулаторно окружење, квалитет инфраструктуре, трошкови производње. 
Када будемо имали људе са квалификацијама и вештинама потребним модерној привреди, биће 
и више инвестиција, нових фабрика и радних места. Осим тога, дигитализација је снажан 
инструмент регионалног повезивања и изградње јединственог економског простора и 
подстицајнијег окружења за привлачење инвеститора на Западни Балкан. Треба нагласити да се 
дигитализацијом значајно поједностављују и хармонизују процедуре, затим се усклађује рад 
граничних, царинских, инспекцијских служби, док се модернизацијом обраде документације за 
пословање смањују трошкови. Дигитализацијом се олакшава кретање људи, робе и капитала и 
отклањају баријере за међусобно и пословање са светом. 
Аустрија пружа снажну подршку ПКС у процесу дигитализације малих и средњих 
предузећа. Докле се на том плану стигло? 
– Уз подршку аустријске привредне коморе, као и Немачке организације за међународну 
сарадњу (ГИЗ), основали смо Центар за дигиталну трансформацију ПКС који помаже 
компанијама, пре свега малим и средњим предузећима да се што брже и ефикасније дигитално 
трансформишу. Кренули смо и са стварањем мреже сертификованих консултаната уз чију ће 
подршку, до краја јануара, 42 мале и средње фирме, добити дигиталне мапе пута, а 21 фирма 
дигиталну стратегију. И то бесплатно. У фебруару ће бити расписан нови позив и за компаније и 
за консултанте. Циљ нам је да ову годину завршимо са више од 70 консултанта и око 300 до 400 
компанија које имају дигиталне мапе. План је и да 200 до 300 фирми добију и дигиталне 
стратегије, као и да 160 до 200 компанија имплементирају технолошка решења предвиђена тим 
документима. 
У Бечу сте, недавно, у име Коморског инвестиционог форума западнобалканске 
шесторке, ставили потпис на Меморандум о разумевању, чији је циљ увођење 
дуалног образовања и дигитализација привреде Западног Балкана. Које бенефите 
од реализације тог пројекта могу да очекују привредници? 
– Пројектом је предвиђено јачање коморских капацитета и креирање јединственог сета услуга 
за ефикаснију подршку привреди како би компаније обезбедиле одговарајуће кадрове и како би 
се што више предузећа дигитално трансформисало. По угледу на оно што ми већ радимо у 
Србији уз аустријску подршку, у области дигитализације предвиђен је избор, обука и 
успостављање мреже сертификованих консултаната који ће привреди региона, пре свега малим 
и средњим предузећима, помагати у дигитализацији. Када је реч о дуалном образовању, коморе 
ће компанијама помагати да испуне услове за акредитацију, да обуче своје запослене, пре свега 
инструкторе, за рад са ученицима и пружити им подршку у модернизацији постојећих и 
креирању нових образовних профила за радна места које доноси савремено дигитално 
пословање. Планирано је и успостављање виртуелне регионалне академије за обуку кадрова. 
Аустријски рецепт 
Аустрија је направила велики помак у увођењу нових профила у образовни систем. 
Ми смо, засад, преузели аустријски профил е-трговац који би у трговачке школе 
требало да буде уведен у септембру. Шта се још може очекивати? 
– Трговац за електронску трговину један је од првих „дигиталних“ профила на чијем креирању 
радимо заједно са Привредном комором Аустрије, и то готово истовремено у обе земље. За 
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наредну школску годину разматрамо увођење још једног образовног профила – реч је о 
техничару за безбедност информационо комуникационих технологија у ваздушном саобраћају. 
Аустријске колеге помоћи ће нам и у модернизацији профила неопходних делатностима које 
највише трпе због неадекватног развоја кадрова, као што су грађевинарство, индустрија 
пластике, туризам… Судећи према изјави председника ПК Аустрије Харалда Марера, та држава 
је веома заинтересована за улагања на Западном Балкану, о чему сведочи и податак да је у 
региону присутно више од 500 аустријских компанија, које запошљавају око 40.000 људи. 
 

 

 
 

Смедеревска железара највећи извозник у 2018.  
Извор:Бета 

 

Вредност извоза 15 највећих извозника у Србији у прошлој години била је 4,3 милијарди евра, а 
највећи извозник је, први пут, ХБИС група, власник смедеревске железаре чији је извоз био 
749,5 милиона евра 
БЕОГРАД - Вредност извоза 15 највећих извозника у Србији у прошлој години била је 4,3 

милијарди евра, а највећи извозник је, први пут, ХБИС група, власник смедеревске железаре 

чији је извоз био 749,5 милиона евра, објавило је Министарство финансија. 

У 2018. је извоз смедеревске железаре био већи за 212,7 милиона евра, односно за 39,6 одсто у 

односу на 2017. 

На другом месту највећих извозника у Србији у 2018. су Фијат Крајслер аутомобили (ФЦА) 

Србија са извозом од 714,1 милион евра, а на трећем Нафтна индустрија Србије (НИС) са 

извозом од 465 милиона евра, следи Тигар тајерс из Пирота са извозом од 388,9 милиона евра. 

На списку су Роберт Бош из Београда са извозом 241,5 милиона евра, Петрохемија из Панчева са 

213,7 милиона евра, Тетра пак из Београда са 208,5 милиона евра, Грундфос из Инђије са 203,6 

милиона евра, РТБ Бор са 181,1 милиона евра, Јура корпорација из Раче са 180,8 милиона евра. 

На том списку су и Хемофарм из Вршца са 175,9 милиона евра извоза, Леони из Прокупља са 

167,3 милиона евра, Хенкел са 163,5 милиона евра, Горење са 148,8 милиона евра и Викторија 

група са извозом од 130 милиона евра.  
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Вучић за Инсајдер: У време Ђиласа пљачкали градску и државну 
имовину на ПКБ-у 
Аутор:Н1 Београд  

 

После серијала о ПКБ који је емитован на ТВ Н1, јавна дебата о продаји тог предузећа арапској 
компанији Ал Дахра не посустаје. На питање новинара Инсајдера зашто је Влада омогућила 
продају земљишта, председник Србије Александар Вучић је рекао да није стручњак за ту област, 
као и да то земљиште "не могу однети на ћилиму". 
Вучић је рекао да је све урађено по закону, јер је одлуке Владе одобрио Републички секретеријат 
за законодавство. Он је додао да би у супротном "имали правобраниоца чији је посао да заштити 
тај интерес". 
На констатацију да је у серијалу "Продаја" објављен спорни Закључак Владе којим се управо 
налаже Правобранилаштву да у овом случају не ради свој посао, Вучић је рекао да није стигао да 
одгледа серијал. 
Казао је, међутим, да све институције, укључујући и Фискални савет подржавају, како је 
нагласио, решавање тог проблема. 
"Подржавају га зато што смо ми имали људе који су неспособни или који су много крали, како 
год хоћете, у претходном периоду и доводили нас до немогућих губитака, уз огромна улагања 
државе до огромних губитака у ПКБ. Волео бих да ми неко ту каже какве је ту корупције било 
или било чега - кад се јавите на тендер и на који се не јављају сви они који су хтели да купе. А 
сада ја да вам кажем каквих је ту покушаја корупције било, не само из Ђиласовог периода кад су 
буквално пљачкали градску и државну имовину на ПКБ-у, већ и после кад су хтели да добијају 
без тендера и када су говорили - можемо за 80 милиона, можемо за 90, дајте српским фирмама - 
ми смо рекли не, идемо на тендер па сви изволите и јавите се", рекао је Вучић. 
Реагујући на тврдњу Александра Вучића да је у случају ПКБ-а "корупције било у време Ђиласа", 
један од оснивача Савеза за Србију Драган Ђилас упитао је јавно председника државе зашто 
онда за седам година није подигнута ни кривична пријава за то кривично дело, а камоли неко 
да је осуђен. Додао је да је у његово време приход ПКБ-а подигнут. 
 

 

Љајић: Нема економске логике да цена хлеба скочи 
Аутор:РТС/Бета  

 

Министар трговине, туризма и телекомуникација Србије Расим Љајић изјавио је да нема 
економског оправдања за одржавање уредбе о максималној цени хлеба и додао да не прети 
опасност да дође до скока цене хлеба. 
"Ова уредба представља додатни административни трошак и за трговце и за произвођаче на 
тржишту", рекао је Љајић за РТС. 
Он је поручио трговцима да се не баве шпекулативним радњама, јер "нема економске логике да 
цена хлеба скочи". 
Љајић је раније најавио да Влада размишља о томе да више не продужава примену Уредбе о 
обавезној производњи и промету хлеба од брашна "Т-500", која важи до 31. јануара, пошто се 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/Biznis/a455309/Djilas-porucio-Vucicu-U-moje-vreme-PKB-u-je-bio-podignut-prihod.html
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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векна хлеба продаје испод прописане максималне цене од 46 динара за векну од најмање 500 
грама.  
"Ако Приштина не укине таксе, штета дугорочна" 

Министар Љајић изјавио је да ће, уколико Приштина ускоро не укине таксе од 100 одсто на увоз 
робе из централне Србије, дугорочна штета бити већа од 66,2 милиона евра, колико тренутно 
износи. 
Љајић је упозорио да ће штета бити дугорочна, пошто ће "други играчи" заузети тржиште на 
КиМ које су имали произвођачи из централне Србије. 
"Ако би се данас укинуле таксе, део привредника би се вратио из Србије, али уколико ово 
потраје, то неће имати ефекта, јер ће други играчи заузети тај простор и штета ће бити још 
већа", рекао је Љајић за РТС. 
Како је прецизирао, од укупног увоза из земаља ЦЕФТА, Србија је на Косову учествовала са 60 
одсто, док је сада порастао извоз из Словеније за 123, Грчке за 114 одсто, Албаније за 60 одсто, а 
из Македоније за 40 одсто. 
"Србија је у децембру 2017. године учествовала у увозу на Косово са 15,7 одсто, а у децембру 
2018. са 1,7 одсто", рекао је Љајић и навео да је Србија у децембру 2017. године продала робе у 
вредности од 46 милиона евра, а децембра 2018. године од 5,7 милиона евра, када су још увек 
могли да се продају међународни брендови произведени у Србији. 
Он је подсетио и да су многи из међународне заједнице апеловали на Приштину да укине таксе, 
али да је тешко предвидети шта ће косовске власти урадити. 
О Евроазијској унији: Преговори застали због сира, пилетине и вињака 

Министар Љајић изјавио је да су преговори са Евроазијском економском унијом застали због 
сира, живинског меса, цигарета и вињака, јер неке од чланица те асоцијације неће да попусте и 
пристану на бесцарински режим, зато што штите своје тржиште. 
Он је за РТС навео да су преговори запели "код директних роба које би се нашле на 
бесцаринском режиму". 
"Они су били вољни да попусте за воћне ракије, које ће моћи да се без царине извозе на 
тржиште од око 180 милиона људи, и то је добра ствар", навео је Љајић. 
Додао је да се разговори настављају, као и да се нада проширењу листе производа. "Без обзира 
на ограничења и то што наши захтеви неће бити усвојени, али је 99 одсто производа на 
бесцаринском режиму, на тржишту већем од 180 милиона људи", рекао је Љајић. 
 

 

 

 
 


