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НАЈВЕЋЕ И НАЈМАЊЕ ПЛАТЕ У СРБИЈИ У једној београдској 
општини просек СКОРО 80.000 
Извор:Танјуг  
 
Највише плате у Србији прошле године имали су Београђани, а најмање житељи Сврљига, пише 
данашња "Политика". 
Највиши просек зарада имали су житељи Врачара - 78.619 динара, затим становници Новог 
Београда 75.469 динара, које су стопу прате становници Старог Града са просечном зарадом од 
74.332 динара. 
На четвртом месту по висини зараде у Србији су становници Савског Венца, са просечном 
платом од 67.111 динара. На петом месту су Лазаревчани, који су примали у просеку 64.243 
динара. 
Просечна плата за Град Београд прошле године је била 60.689 динара, док је просек зарада на 
нивоу целе Србије 49.650 динара. 
Најмање су прошле године зарађивали запослени у Сврљигу, чији је просек плата износио 
32.152 динара. Међу онима с најнижим просечним примањима су и житељи Гаџиног Хана са 
просечном платом од 34.391 динар, Ражња с 36.110 динара, Мерошине, у којој су плате биле 
36.776 динара и Дољевца с 36.834 динара, пише "Политика". 
Просечна зарада у Новом Саду износила је 54.075 динара, док је на нивоу Војводине просек био 
47.095 динара. 
У Западнобачком округу просек је био 42.756 динара, а у Јужнобанатском округу 47.510 динара. 
У северној Бачкој становници су у просеку зарађивали 45.723 динара, а на северу Баната 44.696 
динара. 
Нишлије у просеку зарадјују 46.383 динара. 
У Шумадијском округу просек је износио 42.963 динара. 
Житељи Колубарског округа у просеку су зарадјивали 45.881 динар, у Мачванском 41.697 
динара, у Моравичком 43.817 динара, а у Поморавском 40.260 динара. 
Расински округ бележи просечне плате у висини од 41.083 динара, а сличне плате су и у Рашком 
округу - 40.569 динара. 
У Браничевском округу у ковертама је просечно било 47.053 динара. 
Да у Јабланичкој окруку запослени и даље мало зарадјују сведочи и просек од 39.191 динара, 
наводи "Политика". 
 
 

Грујић: Грађевински радници нам одоше у Немачку и Шведску, а 
велики пројекти страним компанијама 
Аутор:С. Лакић  
 
Парадаокс је што од 2009. имамо пад запослених у грађевинарству и то што све више великих 
пројекта у Србији раде стране фирме, а све мање домаће фирме, оценио је Бранислав Грујић, 
српски бизнисмен и власник компаније ПСП Фарман Холдинг говорећи о стању у 
грађевинарству у Србији и упозоравајући на одлазак наше радне снаге у западне земље. 
- Отварањем граница и могућности да наши радници иду у Немчку и Шведску направили смо 
простор за одлив радника из Србије а млада генерација није баш вољна да се бави 
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грађевинарством у земљи. Зато, ако неко треба да добије субвенције онда је то грађевинска 
индустрија и тако је свуда у свету - упозорио је Грујић. 
Он је додао и да ако дође лакшег добијања радних виза за Немачку, што је најављено,  то би 
могло да извуче још више наше радне снаге. 
Говорећи на Копаоник бизнис форуму о важности ове гране за привредни раст земље он је 
оценио да се грађевинарство после кризе почело полако опорављати и враћати на сцену. 
- Грађевинска инудстрија учествује са 5 одсто у БДП, а тржиште некретнина са 7,5 одсто. 
Цене су скочиле за 20 одсто у периоду 2017 на 2018. и то првенствено због раста цене 
грађевинских материјала и цене рада - оценио је Грујић. 
 

 

 
 
 

Вујовић: У раскораку смо од Тита, политичка обећања стално испред 
могућности 
Аутор:Н1 Београд  
 
Србија мора да спроведе до краја инстуционалне реформе да би дошли велики инвеститори, 
оценио је у интервјуу за Н1 бивши министар финансија Душан Вујовић. Као велики проблем 
домаће привреде истакао је корупцију, наводећи да сви од "врха државе до последњег човека" 
треба да схвате да у корупцији сви губе. 
"Од смрти Тита смо у раскораку, стално политичка обећања иду испред могућности", казао је. 
На питање колико ће бити потребно времена да грађани Србије осете стандард какав желе, он је 
поновио да је смо акумулирали низ година са негативним и лошим растом и да ако будемо 
наставили тим стопама, да смо само 0,6 бржи од 15 земаља старе Европе, да ће онда бити 
потребно 185 година да се наша куповна моћ приближи европској куповној моћи. 
 "Моја процена је да можемо максимално да остварујемо 5, 6 или 7 одсто напрезањем постојећег 
модела. А то је модел где приватни сектор има ограничења у улагању, где има рупа у 
инфраструктури, где има недовољно образоване радне снаге, недовољно улагања у иновације и 
инвестиције... у тим условима биће потребно 40 година да хватамо корак", казао је он. 
Вујовић је оценио да Србија мора да комплетира инстуционалне реформе да би дошли велики 
инвеститори. 
За нас на дужи рок нема калкулације, морате да решите, ако ћете да идете у Европу, морате да 
урадите све. Засуците рукаве и испуните те услове. 
 Говорећи о разлозима због којих држава никако да сиђе са сиве листе ФАТФ-а и колики је 
проблем корупција, он је рекао да имамо проблем са корупцијом и посебно са перцепцијом 
корупције, и да се она "калеми на препреке у систему". 
"Битна је и перцепција корупције, а и стварна корупција. Код нас не постоји спремност да се 
сами ухватите у коштац. Од врха државе да последњег човека да сви схвате да у корупцији сви 
губе", упозорио је. 
Како је рекао, постоји крупна корупција, на високом нивоу у држави, а постоји и бенигна 
техничка корупција. "Треба прво у друштву да се подигне свест о томе да је корупција штетна, па 
да се крене да се она искорењује", каже. 
Тек кад народ схвати да је свима боље ако коруције нема, тек онда може нешто да уради, истакао 
је. 
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"Ми се побољшавамо, али перцеприја корупције остаје, пошто инвеститори гледају на индексе 
корупције као на показатељ нестабилности, ако су индекси високи задрхтаће му рука да ли да 
инвестира. То је порука", наводи. 
Вујовић каже и да велики инвеститори још нису дошли у Србију. 
"Већи долазе, али појединачним улагањима, то је цео процес, ако они не верују елементима у 
ланцу, они ће отићи и вратиће се кад буде време. На нама је да схватимо да је то проблем. Док 
ми томе не станемо на пут, нико други неће", сматра. 
Упитан колико утиче политика у доношењу одређених економских мера, он је рекао да је Србија 
у компликованој политичкој ситуацији одавно, не само сада. "Од Тита смо у раскораку, стално 
политичка обећања иду испред могућности". 
"Перманентно под политичким притиском" 

Упитан да ли је у време када је био министар финансија трпео политичке притиске, он је 
одговорио – перманетно. 
"Али не уцењује вас нико, само вас ставе пред свршен чин, да узмете на себе гнев и ових и оних", 
казао је. 
На питање ко је крив што није завршена реформа јавне управе, јавних предузећа, он је рекао - 
влада. "То је пар екселанс одлука Владе. ...Одговорност је секторских министарстава да кажу 
како ће се управљати ЕПС-ом, рудницима, постоји и мешана секторска одговорност, и да се на 
влади одлучи како ће то све да иде", објаснио је. 
Вујовић је оценио да за Србију нема калкулације, и да ако хоће у Европу, мора да испуни услове. 
"За нас на дужи рок нема калкулације, морате да решите, ако ћете да идете у Европу, морате да 
урадите све што је битно да институционално задовољите критеријуме, не можете да будете на 
ФАТВ-а сивој листи и да рачунате на најповољније кредите, или да ћете да привучете највеће 
инвеститоре. То није конзистентно. Засуците рукаве и испуните те услове". 
Уместо тога, додао је, ми сад "размишљамо да ли има смисла да се трудимо ако нас они коче".  
 
 

Шиб: Долазак "Фолксвагена" у Србију био би добра вест 
Аутор:Бета  

 

Амбасадор Немачке у Србији Томас Шиб изјавио је да су немачке компаније које послују у 
Србији задовољне, да запошљаваљу око 50.000 радника, а да би евентуални долазака 
аутомобилског гиганта "Фолксвагена" био заиста добра вест. 
Шиб је за лист Курир казао да је о могућности да "Фолксваген" у Србији отвори фабрику чуо из 
медија и да то зависи од те компаније, а да ће то бити одлична вест ако се потврди. 
"Око 400 немачких компанија је већ овде. Постоји позитиван тренд, а број радних места која 
остварују немачке компаније је око 50.000. Тај број је импресиван и мислим да је расположење 
међу немачким инвеститорима веома добро", казао је Шиб. 
Он је казао да оно где представници немачких компанија виде могућност за унапредјење јесте 
борба против корупције, независност судског система и транспарентност. 
Упитан о дијалогу Београда и Приштине, Шиб је казао да је Немачка врло привржена 
такозваној нормализацији дијалога. 
"Намера је да се између Београда и Приштине постигне споразум који је правно примењив. 
Нажалост, тај дијалог је тренутно замрзнут. Ми много желимо да се он поново обнови што 
брже", казао је Шиб. 
Шиб је рекао и да је познато да је Немачка тражила од Владе у Приштини да повуче таксе на 
српске производе, јер док су таксе на снази дијалог се не одвија. 
"Обе стране морају да се потруде да атмосфера буде погодна за дијалог и за преговоре. Позивам 
обе стране да се суздрже од било какве врсте ескалација. Атмосфера мора да буде 
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конструктивна. Ово је предуслов за дијалог који води до споразума", казао је немачки 
амбасадор. 

 
 
Себастијан Соса из ММФ-а: Владавина права неопходна за привредни 
раст 
Аутор:Н1 Београд  

 

Шеф канцеларије Међународног монетарног фонда (ММФ) у Србији Себастијан Соса изјавио је 
за Н1 на Копаоник бизнис форуму, да је Србија постигла финансијску стабилност, али да су за 
привредни раст неопходне веће инвестиције и јача владавина права. 
Соса је истакао да су владавина права, ефикасност правног система и борба против корупције 
веома важну за стварање бољег пословног окружења, а самим тим и за привредни раст. 
Уколико се погледа Дуинг бизнис листа, види се да је Србија напредовала у многим областима, 
али да у овима још заостаје, истакао је Соса. 
Подсетио је и да Србија јесте успшена у привлачењу страних инвестиција, али да јој је потребан 
висок ниво јавних инвестиција, као и веће домаће инвестиције, а за то су, поновио је, важни 
владавина права и ефикасност правног система. 
Шеф канцеларије ММФ-а скренуо је пажњу на још један проблем који погађа Србију, али и цео 
регион Југоисточне Европе, а то је "одлив мозгова". 
На средњи рок се смањује број радно способног становништва, а то ће се вероватно дешавати и у 
наредним деценијама, упозорио је он. 
Влада стога мора да се фокусира на младе људе како би се подигли продуктивност и привредни 
раст, саветује Соса. 
Скренуо је пажњу и на то да младе људе не привлачи Западна Европа само због већих плата, већ 
да је истраживање ММФ-а и ЕУ показало да су главни разлози миграција слабе институције и 
корупција. 
"Ако се то реши, помоћи ћете земљи да задржи младе", истакао је шеф канцеларије ММФ-а у 
Србији. 
Као важне кораке који Србији предстоје, Соса је навео реформе у области образовања, као и 
реформе јавне управе и пореског система, и имплементацију система плата у јавном сектору. 
Подсетио је и да је финансијска и фискална ситација много боља него пре три године, а један од 
разлога је и боље пословање јавних предузећа која су раније много коштала буџет. 
Упозорио је, међутим, да постоје компаније које су у претходне две, три године приватизоване, 
али и поред тога остварују губитке и помажу се из државног буџета. 
Соса је додао и да је веома важно да се уведу нова фискална правила која би обезбедила 
кредибилну фискалну стабилност на дужи рок. 
 
 

Брнабић: Расподелу добити аеродрома могу очекивати акционари, а не 
запослени 
Аутор:Јелена Д. Петровић 

 

Поводом писма синдиката запослених на аеродрому "Никола Тесла" у којем се изражава 
незадовољство због расподеле добити, премијерка Ана Брнабић рекла је да аеродром није 
приватизован, већ дат на управљање, и да нема говора о отпремнинама јер нико није остао без 
посла, као и да расподелу добити могу да очекују акционари, а не запослени. 

http://rs.n1info.com/journalist12/N1-Beograd-
http://rs.n1info.com/journalist189/Jelena-D-Petrovic
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На београдском аеродрому Никола Тесла отворен је први радни простор за путнике у транзитној 
зони, креиран у оквиру националне платформе Србија ствара. За ту прилику је брендиран и 
један авион. 
Отварању је присуствовала председница Владе Ана Брнабић која је том приликом одговорила 
на писмо четири синдиката запослених на аеродрому у ком су радници изразили 
незадовољство због расподеле добити. 
Поручила им је да њихови захтеви немају никакво упориште у стварности да аеродром није 
приватизован, како они тврде у саопштењу, већ је дат на управљање на 25 година. 
Затим је навела да нема говора о отпремнинама јер нико није остао без посла, те да расподелу 
добити могу да очекују акционари, а не запослени. 
На питање када ће Влада објавити детаље уговора о концесији, што је обећање старо скоро 
годину дана, Бранабић је рекла да и даље стоји иза своје изјаве да ће уговор бити објављен и 
транспарентан. 
 
 

Ђорђевић: У Србији као и у региону све већи проблем недостатак радне 
снаге 
Аутор:Бета  

 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић је изјавио да је у 
Србији као и у региону због економске миграције све већи проблем недостатак радне снаге 
одређених струка, пре свега медицинара и возача. 
Он је на Копаоник бизнис форуму рекао да се одлазак, углавном младих, негативно одржава и 
на демографску слику земље. 
Последице економске миграције, по његовим речима, могу се ублажити реформом образовања 
и усклађивањем школства са потребама привреде, као и бољим условима за пословање и 
отварањем нових радних места. 
Министар је подсетио да је Влада Србије формирала Координациони тим за праћење токова из 
области економских миграција који ће предлагати мере за стварање услова да мање људи 
одлази из земље у потрази за послом и да се враћају они који су отишли. 
Добре вести су, како рекао Ђорђевић, што у Србији пада стопа незапослености и очекивања су 
да она ускоро буде једноцифрена. 
Навео је да је од децембра 2013. до краја 2018. године било више од 205.816 пријављених на 
осигурању. 
"По основу уплате доприноса приходи су сада већи за 6,3 милијарде динара него пре годину 
дана", казао је Ђорђевић. 
 

 

 
 

Лазаревић (Ал Дахра): Вратићемо ПКБ-у стару славу 
Извор:Танјуг 

 

КОПАОНИК: Генерални директор компаније Ал Дахра Војин Лазаревић изјавио је вечерас да ће 

та компанија већ до марта или краја априла инвестирати 15 милиона евра у ПКБ, што је 

половина договореног улагања планираног за наредне три године. 

http://rs.n1info.com/Biznis/a465175/Sindikati-Aerodroma-nezadovoljni-visinom-dobiti-namenjenoj-zaposlenima.html
http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-


8 

 

Лазаревић је рекао Танјугу да је према уговору који Ал Дахра има са Владом Србије, предвиђено 
да ова компанија у наредне три године инвестира 30 милиона евра, а да ће сада, само пола 
године од куповине, уложити 50 одсто договорених средстава. 
На питање како коментарише писање појединих медија који спекулишу да ће намена земљишта 
ПКБ бити промењана, Лазаревић каже да је "боље полемисати делима, а не речима са људима 
који имају одређене резерве". 
"По уговору који Ал Дахра има са Владом Републике Србије ми смо у обавези били да у року од 
три године, сваке године инвестирамо по 10 милиона. Дакле, укупно 30 милиона евра. Уместо 
тога, за шест месеци од када је преузет ПКБ биће реализована прва инвестиција од 15 милиона 
евра и биће замењен сав возни парк", каже Лазаревић. 
Објашњава да је у ПКБ-у затечен стари возни парк, те да је најмлађа механизација из 2012. 
године и да су затечени трактори који су прекорачили број радних сати. 
Он сматра да је за ПКБ "срећан избор" то што га је Ал Дахра купила. 
"Стварно верујем да ћемо ми у наредне две до три године вратити стару славу ПКБ-у", рекао је 
Лазаревић Танјугу. 
Ал Дахра је у октобру прошле године потписала уговор о куповини ПКБ-а за нешто више од 105 
милиона евра. 
Обрађиваће више од 17.500 хектара пољопривредног земљишта на осам фарми које су 
стратешки лоциране у непосредној близини центра Београда на којима компанија планира узгој 
различитих усева, укључујући шећерну репу, сунцокрет, пшеницу, кукуруз, јечам, крмну смешу 
и неколико врста поврћа. 
Ал Дахра је међународна корпорација специјализована за агробизнис, која у свом фонду има 
чак 400.000 јутара (160.000 хектара) пољопривредног земљишта на четири континента. 
 
 

Грујић: Опоравила се грађевинска индустрија Србије 
Извор: Танјуг 

 

КОПАОНИК: Грађевинска индустрија и тржиште некретнина у Србији се, након великог пада 

2008. и 2009. године, полако опоравило у претходних 10 година и поново се вратило на сцену, 

изјавио је данас председник, ПСП-ФАРМАН Холдинг Бранислав Грујић.  

Он је на панелу "Развој грађевинске индустрије" на Копаоник бизнис форуму рекао да су 
некретнине свуда у свету један од базних елемената за улагање и замајац грађевинске 
индустрије и привреде и да би зато држава требало да субвенционише домаћу грађевинску 
индустрију. 
"Прошле године је грађевинска индустрија имала скок и остварила учешће у БДП-у од 5,7 одсто, 
а тржиште некретнина је учествовало између 7,3 и 7,5 одсто у БДП-у", истакао је Грујић. 
Забрињава то што, како каже, имамо пад запослених у грађевинској индустрији, па све више 
послове раде иностране фирме. 
Грујић је рекао да је 2017. на 2018. дошло до скока цена за више од 20 одсто, пре свега због раста 
цена некретнина грађевинског материјала, као и да је највећи раст остварен у цену радне снаге. 
"Имамо одлив радника из Србије у земље ЕУ, а младе генерације неће да се баве грађевином. 
Ако нека индустрија треба да добије субвенције онда је то грађевинска, као што је то свуда у 
свету", поручио је Грујић. 
Каже да ће доћи још до већег одлива радне снаге када у другој половини године, као што је 
најављено, бити олакшано добијање радне визе за Немачку. 
"Са друге стране, имамо кинеску, турску, албанску радну снагу, а чак ћемо имати и из 
Таџикистана, а и велики део опреме и материјала се увози. Зато грађевинска индустрија за наше 
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радника треба да нађе начцин како да их стимулише и да имају веће плате, кроз разне 
олкашице или субвенције", навео је Грујић. 
 
 

КБФ: Србија мора да сачува макроекономску стабилност 
Извор:Танјуг 

 

КОПАОНИК:  Србија мора да сачува макроекономску стабилност, да ради на стварању основа за 

дугорочни раст и не сме пропустити шансу коју пружа Четврта индустријска револуција и 

дигитализација. 

Ово су основне поруке са досадашњих панела и обраћања на 26. Копаоник бизнис форуму, каже 
председник Савеза економиста Србије (СЕС) Александар Влаховић. 
Ако се анализирају досадашње поруке са Форума из макроекономског угла, Влаховић каже да су 
учесници послали јасну поруку: важно је очувати постигнуту стабилност финансија и наставити 
на стварњу основа за дугорочан одржив раст српске економије. 
Потребно је, каже, јачати институције, унапредити услове пословања као и владавину права, а 
то се, каже, не односи само на институције које су регулатори финансијског тржишта већ и на 
оне које гарантују правну сигурност пословања.У другу групу важних порука које су послате до 
сада са Форума, према оцени Влаховића, су поруке које се тичу глобалног процеса 
дигитализације и шансе коју Србија не сме да пропусти. 
"Србија мора искористити шансу коју пруужа Четврта индустријска револуција и шансу коју 
пружа дигитализација", указује Влаховић и додаје да се акценат мора ставити на развој 
креативних индустрија јер, каже, управо су оне те које мењају привредну структуру и чине да 
наша привреда буде много конкурентнија. 
С тим у вези, каже, јако је важно радити на охрабривању домаћег приватног сектора, поготово 
статапова, малих и средњих предузећа и помоћи им да дођу до финансијских средстава кроз 
Гаранцијски фонд. 
Едукација је ове године такође у фокусу и то не само код надлежних, већ и привреде, којој 
недостаје квалитетан кадар, те је зато важно даље развијати систем образовања, истиче 
председник СЕС-а.Влаховић каже да је важно да образовни систем иде у корак са временом, да 
се акценат у образовном систему са учења "меморисањем", мора пребацити на креативност, 
развој критичког размишљања и целоживотног учења. 
"Без таквог развоја образовања, не можемо очекивати стварање конкурентне привреде", каже 
Влаховић за Танјуг.Обзиром да око 15 процената српског извоза иде у земље региона, 
унапређење регионалне сарадње међу државама важно је како би пословање привредника било 
очувано. 
Привредницима су упућене поруке да је за њих важно да се припреме за очекивано успоравање 
економске активности у еврозони, имајући у виду степен повезаности наше привреде са 
привредама ЕУ, рекао је Влаховић. 
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Тривунац: Лек за ЕПС и Србијагас је стратешки партнер 
Пише: Милош Обрадовић 

 
На панелу под називом „Реструктурирање друштвених предузећа – кључна питања“, на ком су 
између осталих учествовале извршна директорка за финансије ЕПС-а Татјана Павловић и 
Мирјана Филиповић, државна секретарка у Министарству рударства и енергетике, публика је 
очекивала да чује објашњење или одговор на прекјучерашње тврдње председника Фискалног 
савета Павла Петровића да је подбачај у производњи струје и угља коштао Србију прошле 
године 0,25 процентних поена привредног раста, као и да би ове, због ЕПС-а, раст могао бити 
мањи од пројектованих 3,5 одсто. 
Међутим, панелисти су успели да се праве како не примећују огромног слона у просторији, па не 
само да ништа нису поменули, већ је на крају спречено и постављање питања из публике, а 
затим су избегли и питања новинара. Државна секретарка је упутила новинаре на министра, а 
директорка из ЕПС-а да поставимо питање преко портпарола.  
Уместо објашњења шта се то дешава у ЕПС-у, сазнали смо да ова компанија успешно спроводи 
трансформацију, да је у прошлој години имала наплату потраживања од 100,36 одсто, да су 
губици смањени са 14,32 на 12,1 одсто, а да је крајњи циљ да износе 10 одсто 2020. године.  
Татјана Павловић из ЕПС-а је саопштила и да је ова компанија уплатила у буџет прошле године 
100,8 милијарди динара, од чега 12 милијарди динара на име дивиденди.  
Она се осврнула и на то што је цена струје у Србији 30 одсто нижа него у Македонији и Албанији 
које су при дну у Европи по висини цена струје.  
„И поред тога имали смо раст инвестиција од 20 одсто у прошлој години и оне су биле нешто 
изнад трошкова амортизације. У заменске инвестиције смо уложили 41 милијарду динара, али 
та улагања нису само заменска, већ се њима или продужује век трајања или се повећава 
капацитет“, рекла је Павловић. Она је истакла и да се ради о великом систему и да треба 
припремити компанију за трансформацију, односно решити имовинске односе у производном 
делу, да се зна шта припада ЕПС-у, шта Србијаводама, шта Србијашумама, а шта ће бити 
државно.  
Мирјана Филиповић из Министарства енергетике оценила је да је при крају прва фаза 
реструктурирања ЕПС-а, а да је у следећој етапи акциони план за корпоративно управљање који 
је министарство направило са Светском банком и ЕБРД-ом.  
„Обављено је финансијско реструктурирање и ЕПС-а и Србијагаса у сарадњи са ММФ-ом и 
Светском банком и то се показало као добра инвестиција“, оценила је Филиповић, додајући да 
Србијагас треба да се усклади са Трећим енергетским пакетом и да издвоји транспорт гаса.  
У вези са будућношћу јавних предузећа као што су ЕПС и Србијагас, Милун Тривунац, државни 
секретар у Министарству привреде, оценио је би можда најбољи модел био докапитализација 
приватним капиталом 10 до 20 одсто и листирање компанија на берзи како би се оживело 
тржиште капитала, али и како би се на ове компаније примењивали берзански прописи у 
погледу извештавања и управљања.  
„Неки процент приватног капитала у овим компанијама би можда био најздравији начин да се 
преокрену та предузећа“, оценио је Тривунац.  
Он се осврнуо и на државна предузећа истичући да је за њих, као што се показало на примеру 
РТБ Бора и Железаре, приватни капитал био нужан.  
„То су производна предузећа која нису имала технологију, стар кадар и морао је неко са стране 
да дође и преузме све. Железара је од губиташа који је коштао државу 100 милиона евра 
годишње постала предузеће које прави добит. Неко каже да смо јефтино продали целокупну 
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имовину за око 50 милиона евра. За ове три године смо уштедели 300 милиона зато што није 
дотирана из буџета, а сигурно би се то дешавало да није продата. Нико у држави не би затворио 
Железару са 5.000 запослених“, оценио је Тривунац.  
Стивен Ндегва, шеф канцеларије Светске банке у Србији, рекао је да је након 15 година време да 
се реши проблем државних предузећа и подсетио да је прошле године потрошено 300 милиона 
евра на њих.  
„Нека велика предузећа су приватизована, што је одлично. Ипак има још простора за напредак. 
Ако се државна предузећа реформишу, корист ће бити и за сектор у коме послују, али и за целу 
економију“, рекао је он додајући да поред директних она праве и индиректне трошкове јер не 
пружају квалитетне и ефикасне услуге привреди због чега трпи спољна конкурентност целе 
економије.  
Саша Влаисављевић, директор Аеродрома „Никола Тесла“ који се у јавности помињао као 
кандидат за првог човека ЕПС-а, рекао је да он и његов тим имају још посла на концесији 
Аеродрома и да „себе у наредном периоду види на Аеродрому“. Он је оценио да је концесија 
београдског аеродрома „најбољи посао за Србију у последњих 30 година“, као и да су много 
научили из концесија аеродрома у региону.  
 
 

Главни разлог скромног раста је низак ниво инвестиција 
Пише: Милош Обрадовић 

 
Током последњих 10 година, привредни раст Србије био је 30 одсто мањи од просека Централне 
и Источне Европе. Ситуација би требало да буде управо супротна, Србији је потребан много 
бржи раст него у овим земљама како би их пристигла. Неопходна је нова стратегија којом би се 
решио овај фундаментални изазов, каже за Данас Стивен Ндегва, шеф канцеларије Светске 
банке у Србији. 
Како процењујете економски развој Србије у овој години након прошлогодишњег 
раста од 4,4 одсто? 
Снажан прошлогодишњи раст био је донекле последица ниске основице с обзиром да се 
привреда опорављала од шокова из 2017. године (посебно у области пољопривреде и 
енергетике). Нажалост, за 2019. очекујемо повратак на умереније стопе раста од 3,5 одсто. 
Кажем нажалост зато што би српска економија могла и требало би да расте много брже с 
обзиром на индустријско наслеђе, локацију и приступ  неким од највећих тржишта (попут ЕУ, 
Русије и Кине) по повољним условима.  
Пре годину дана рекли сте да је Србији потребан раст од најмање пет одсто како би 
се сустигла Европа за 15 година. Шта је неопходно да се постигну такве стопе раста? 
Главни разлог и даље скромног раста у Србији је низак ниво инвестиција, и јавног и приватног 
сектора. У Србији, годишње инвестиције су у просеку око 20 одсто БДП-а, док су у брзорастућим 
економијама инвестиције око 30 одсто БДП-а.  
Док су државне инвестиције повећане од 2018. године, инвестиције приватног сектора су на 
нивоу од 16 одсто БДП-а што је и даље значајно испод нивоа типичних за брзорастуће ЦИЕ 
земље.  
Друго питање је структура тих инвестиција, што се односи на њихов квалитет и могући утицај на 
раст. Јавне инвестиције би требало да се фокусирају на изградњу нове инфраструктуре која 
повезује као и на убрзање реализације пројеката који су већ започети.  
Инвестиције приватног сектора (домаће и стране) требало би да буду промовисане у секторима 
који обезбеђују високо квалитетне послове и где је додата вредност највиша, тако стимулишући 
локалне ланце вредности. 
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Србија се предуго фокусирала на промоцију инвестиција које се односе искључиво на проблем 
незапослености. Време је да се фокус пребаци на секторе где иновације, нове технологије и 
високо квалификован рад играју главну улогу. 
Да ли је пословно окружење одговарајуће за такав привредни раст? Шта видите као 
најважније ствари како би се унапредила пословна клима? 
Србија је учинила много на поправљању пословног окружења од уласка у транзицију ка 
тржишној економији, али као што је Дуинг бизнис 2019 показао има места да се још поправи.  
Прво, конзистентност реформи у целој економији и ритам имплементације реформи. На 
пример, питање владавине закона: када говоримо о индикатору у извештају Дуинг бизнис 
извршење уговора, Србија је слабо рангирана у односу на околне упоредиве земље.  
Потребно је много више времена да се изврши уговор (у просеку 635 дана) и кошта скупље од 
регионалног просека. Друго, скорашњи извештаји о погоршању у управљању према 
међународних истраживањима су забрињавајући. Инвеститори обраћају пажњу на ова 
ранкирања и она нису добар сигнал за инвестициону климу. 
У једном интервјуу рекли сте да је држава током три претходне године (2015-2017) 
потрошила више од две милијарде евра на предузећа у државном власништву. 
Како оцењујете досадашње реформе државних предузећа? Шта је остало да се 
уради у тој области? 
Много је урађено на решавању портфолија бивше Агенције за приватизацију. Од скоро 600 
компанија, овај портфолио је пао на испод 100 предузећа.  
Недавне приватизације великих компанија као што су РТБ Бор и Галеника су важни кораци. 
Ипак, преостала предузећа требало би да буду решена ускоро.  
Преостала јавна и државна предузећа захтевају чвршће и транспарентије управљање и 
руководства која реагују на тржишне сигнале. У вези управљања, Закон о јавним предузећима 
пружа солидан оквир, међутим примена је слаба – руководиоци јавних предузећа су вршиоци 
дужности дуго времена, јавни и транспарентан избор избор менаџера је скоро непостојећи, а и 
одговорност менаџера јавних предузећа често изостаје. 
Који су ефекти превеликих државних предузећа на остатак привреде? 
Постоје директни и индиректни трошкови. Када говоримо о директним, нека државна 
предузећа добијају значајне субвенције или добијају подршку упркос акумулираним обавезама.  
На пример, у 2018. години 300 милиона евра је трансферисано јавним предузећима у виду 
субвенција. Индиректни трошкови су значајни, иако тешко мерљиви.  
Присуство државних предузећа у многим секторима резултује неједнаким условима пословања, 
што одбија продуктивне и иновативне инвестиције приватног сектора.  
Такође, неефикасност државних предузећа која обезбеђују услуге остатку економије резултују у 
мањој укупној конкурентности српских предузећа. Србија плаћа за те “тихе трошкове”. 
Светска банка помаже влади у реформи плата у јавном сектору. Примена закона је 
одложена за годину дана. У чему су проблеми са овом реформом? Шта би њом 
требало да се постигне? 
Светска банка подржава реформу јавног сектора у Србији од 2014. године. Дали смо подршку 
припреми законског оквира за нови систем плата. Тај закон из 2016. подржава принцип 
“једнака плата за исти рад” и тражи већу конзистентност и транспарентност плата у јавном 
сектору.  
У децембру 2018. влада је одложила потпуну примену закон за још једну годину. Међутим, било 
је разочаравајуће видети да влада подиже плате у одређеним секторима пре него што је нови 
систем плата установљен.  
Банка верује да регулисање плата у јавном сектору треба да буде главни приоритет власти. 
Добили смо уверавања да ова повећања неће подрити нови систем плата и да држава остаје 
посвећена примени закона до краја 2019. године.  
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Ово би требало да обезбеди да сви запослени у јавном сектору буду плаћени по новом систему 
од јануара 2020. године. Ово би било велико достигнуће и Светска банка га подржава. 
 
 

Брнабић: Захтеви синдиката Аеродрома немају упориште у стварности 
Пише: Бета 

 
Председница Владе Србије Ана Брнабић изјавила је данас да ће уговор о концесији Аеродрома 
„Никола Тесла“ са француском корпорацијом „Ванси“ бити објављен у блиској будућности. 
Она је истакла да ће све бити урађено у складу са законима Србије и додала да се разговара са 
партнерима из „Вансија“ о томе када је за њих најбоље да се уговор објави, објављено је на сајту 
Владе Србије. 
Брнабић је објаснила да и уколико се деси да буде делова уговора који неће бити објављени, 
разлог ће бити то што су они службена тајна због конкурентности „Вансија“. 
Премијерка је, говорећи о писму четири синдиката београдског аеродрома који тврде да нису 
задовољни, објаснила да њихови захтеви немају упоришта у стварности, и то из неколико 
разлога. 
Синдикати говоре о приватизацији аеродрома, а аеродром није приватизован, истакла је 
Брнабић и додала да не зна о каквом учешћу у добити говори део синдикалаца на аеродрому, 
будући да то могу да добију само акционари. 
Она је нагласила да ни отпремнине нису тема, јер су сви запослени задржали своја радна места, 
и указала на то да су запослени добили повећање плата од 11 одсто, јер нису под мерама 
фискалне консолидације. 
Брнабић је, на питања новинара када ће закон о пореклу имовине бити усвојен и да ли ће у њему 
бити и одредба према којој ће се нелегално стечена имовина опорезивати са 75 одсто, истакла да 
би тај закон требало да буде усвојен до краја године, а да ће његове одредбе тек бити 
прецизиране током јавне расправе. 
Како је објаснила, постоје два гледишта – да се опорезује имовина за коју не можете да докажете 
порекло или да буде кривичне одговорности. 
Она је додала да би лично волела да је закон и раније усвојен, како би престало лицитирање о 
томе ко је корумпиран, а ко не, наглашавајући да је то једна од ствари која доприноси нездравој 
атмосфери у друштву. 
 
 

Гађански: Југоремедија је трагедија 
Пише: М.П. 

 
Зрењанинска фабрика лекова „Југоремедија“ је пример приватизационог проклетства, 
трагедија која прати целокупну зрењанинску привреду, упозорава Борислав Гађански члан 
Главног одбора ДСС. 
Он каже да од 24 сумњиве прибватизације у Србији две су зрењанинске, Шинвоз и Југоремедија 
а да фабрика лекова представља непресушан извоз за пуњење новинских стубаца. 
-Нема успешне приватизације у Зрењанину ! Оно што је наставило да ради и послује после 
приватизације је готово ништа у односу на оно што је престало да ради и више не постоји. Да је 
неко дошао са свесном намером да девастира овдашње фабрике, нико не би поверовао да би 
могао то да уради тако како је урађено – опомиње Борислав Гађански. 
По њему, Југоремедија и њена својинска трансформација су „новинарски елдорадо“. Пуне две 
деценије или пола радног века је ова фабрика у жижи свих врста информативних медија. 
-Нигде није тако јасна и препознатљива спрега политике, власти, новокомпонованог бизниса, 
корупције, отимачине, прања новца, гажења права радника као у случају Југоремедије. Ова 
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фирма и данас трпи ударце због инаћења новокомпонованих бизнисмена. Компанија која је 
створена новцем зрењанинске привреде и новцем грађана ове средине, из дана у дан губи 
вредност и не може да добије новог власника због судских спорова и блокада, које намећу они 
који у ту фабрику ништа нису уложили – каже Гађански. 
Према његовим речима, у економској трагедији званој Југоремедија, расплет још није на 
видику. У тој трагедији много је изгубила Србија, још више Зрењанин а највише породице 
радника фабрике лекова, наводи зрењанински ДСС. 
 

 
Инвестиције у технологију, знање или радна места 
Пише: Мирољуб Лабус, професор економије 

 

Влада подстиче стране инвестиције ради отварања нових радних места. Нико, наравно, нема 
ништа против отварања нових радних места, али се поставља питање да ли то радимо на добар 
начин. 
Постоје два разлога за сумњу. Подаци показују да стране приватне инвестиције, субвенције и 
државне инвестиције иду руку под руку, али од тога домаће приватне инвестиције немају 
никакву корист.  
На другој страни, страни инвеститори следе свој комерцијални интерес и улажу у гране чији је 
допринос укупном привредном развоју ограничен. То се односи како на улагање у модерну 
технологију тако и на мултипликативне ефекте на друге секторе привреде. 
У време социјализма нису постојали интернет и мобилни телефони, па су људи читали књиге. 
Од економских књига читали су Маркса и многе непотребне књиге, али су у њима ипак могли да 
открију једну важну истину. Технологија вуче развој привреде кроз инвестиције којима се 
повећава капитална опремљеност (сложеног или квалификованог) рада.  
Веровали су да ће то довести до промене капитализма у свету, али се у реалности распао 
социјализам и стара Југославија. Њој се, међутим, не може замерити да није подстицала увоз 
модерне технологије и развој образовања. Зато је та привреда била напреднија у односу на 
остале привреде Источне Европе. Сада заостајемо за њима, а један од разлога је наша 
технолошка инфериорност и одлив мозгова. 
Данас говоримо о Четвртој индустријској револуцији. То није лоше, јер морамо да знамо куда 
иде свет.  
Наша реалност је нешто другачија. Ми се тренутно налазимо на прелазу од Друге ка Трећој 
индустријској револуцији. Друга индустријска револуција се заснивала на електричној енергији, 
покретној траци и масовној производњи.  
Трећа индустријска револуција је почела 1965. године са интернетом, али је њена суштина у 
употреби рачунских машина и производној аутоматизацији. Четврту индустријску револуцију 
чине дигитализовано повезани производни процеси („паметне фабрике“ без радника). 
Стране директне инвестиције у Србији махом користе технологију Друге револуције. Наша 
компаративна предност је јефтина радна снага – додатно депресирана државним субвенцијама 
– и нижи транспортни трошкови због локације у близини европског тржишта.  
Утицај страних приватних инвестиција на привредни развој земље је мали, јер оне иду у гране у 
којима су ниски мултипликатори. Да објаснимо овај стручан термин. Мултипликатори мере 
колико се повећа производња у једној грани када се повећа њена финална тражња 
(инвестиције), али не само у тој грани, него и у повезаним гранама које продају робу датој 
грани, а у наредним корацима и у тим другим гранама, јер њихов раст захтева повећану 
производњу у свим осталим гранама.  
Мултипликатор је као камен који се баци у воду: прво се ствара велики круг, па круг око њега, 
па следећи круг и тако редом док се вода не умири. Што је више кругова, то је већи ефекат 
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баченог камена. Тако је и са инвестицијама. Оне негде производе мали број позитивних 
ефеката, а негде много већи. 
Првих пет грана по висини страних инвестиција у Србији, у последњих десет година, су 
финансијски сектор, трговина, грађевинарство, рударство и производња хране. Те инвестиције, 
међутим, стварају ограничене ефекте у привреди земље. По њима, финансијски сектор заузима 
четрнаесто место, трговина осмо место, грађевинарство пето место, рударство двадесетдруго 
место, а једино производња хране заузима високо друго место. 
Шта да радимо ако желимо прикључак ка Четвртој индустријској револуцији? Морамо коначно 
да схватимо да нова технологија захтева високо образоване људе – на чији недостатак приватни 
сектор озбиљно упозорава у анкети коју је направио ПwЦ за Копаоник Бусинесс Форум – који ће 
после школовања да остану у земљи.  
Ту држава не може много да помогне, јер се она ослања на кадрове са лажним дипломама на 
сумњивим приватним универзитетима. Зато приватни сектор мора да се укључи у „производњу 
кадрова“, а не само да подстиче дигитализацију.  
То значи да оснује озбиљан универзитет, да направи систем кредитирања студената и 
субвенционирања школарина, да организује студентску праксу у својим компанијама по свету и 
да уговорима веже студенте да раде у земљи (док не отплате кредите).  
Истовремено, мора пристојно да плати професоре и да их укључи у свој научно-истраживачки 
рад. Формула је једноставна: образовани студенти плус професори истраживачи плус 
корпоративне иновације. Држава би све ово могла да помогне пореским стимулансима, у шта 
сумњам да ће се десити, тако да приватни сектор треба сам о себи да се брине.  
Текст је заснован на чланку Мултипликатори и утицај директних страних инвестиција на раст, 
Економика предузећа, бр. 1-2, 2019 који је написан за Копаоник Бусинесс Форум 2019. 
 
 

Структурне реформе ће подстаћи потенцијал за привредни раст 
Пише: Себастијан Соса 

 
Макроекономске перформансе Србије остале су јаке у 2018. години. Привредни раст је достигао 
процењених 4,4 одсто, највишу стопу у протеклој деценији – подржан страним директним 
инвестицијама. 
Такође, запосленост је наставила да расте. Укупни фискални биланс је другу годину заредом 
завршио у суфициту док је јавни дуг наставио да се смањује, на испод 55 одсто БДП-а. 
Инфлација је остала ниска и стабилна, каматне стопе на историјским минимумима, а 
проблематични кредити (НПЛ) банака наставили су оштро да падају.  
Краткорочни изгледи за Србију су позитивни и наша последња пројекција показује раст од 3,5 
одсто у 2019. години. Ипак, значајни ризици су присутни, пре свега из спољног окружења.  
Процена светског раста за 2019. и 2020. је смањена одражавајући ревизије на доле за земље 
еврозоне као што су Немачка и Италија. Растуће тензије у трговини и потенцијално померање са 
мултилатералног трговинског система базираног на правилима могло би пореметити ланце 
снабдевања и тако негативно утицати на раст Европске уније.  
Ово би могло негативно утицати и на Србију с обзиром на снажне трговинске и финансијске 
везе са ЕУ. Брегзит без договора и оштрије успоравање Кине су такође ризици који би негативно 
могли утицати на глобални раст са посредним ефектима и на Србију. 
У том контексту, српска економска политика би требало да иде на одржавање тешко освојене 
макро и финансијске стабилности. Ове политике требало би да имају за приоритет примену 
структурних и институционалних реформи потребних како би Србија добила динамичнију 
тржишну економију базирану на приватном сектору.  
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Кључне реформе су потребне у поправљању пословног окружења, смањења инфраструктурних 
јазова, унапређењу ефикасности и квалитета јавних услуга и завршетак реструктурирања и 
јачања управљања државним предузећима. 
Даље унапређење пословне климе је потребно како би се осигурао бржи и одрживији раст. Ово 
укључује јачање владавине права и извршење уговора. Обезбеђивање ефикаснијег, независног и 
предвидивог правосудног система и борба против перципираних високих нивоа корупције. 
Потребне су и политике за решавање информалне економије како би се обезбедили фер услови 
за пословање и даље јачање јавних финансија. 
Унапређење ефикасности јавне администрације помогло би стварању окружења погодног за 
већу продуктивност, која заостаје у Србији последњих 10 година. Садашњи напори да се 
модернизује и правилно усмери пореска администрација су добродошли и треба их наставити.  
Иако је Србија смањила запошљавање у јавном сектору последњих година, и даље јој фали 
ефективна и ефикасна јавна администрација где се кадрирање обавља на бази потреба и где 
способности и плате одражавају тржишне притиске.  
Потпуно усвајање новог система плата у јавном сектору у 2020. и прелазак на флексибилнији 
оквир за запошљавање су критични у овој области.  
Наставак напора да се унапреди управљање јавним инвестицијама би помогао да се смање 
постојећи инфраструктурни јазови у транспорту, енергетици и телекомуникацијама, који 
ограничавају раст приватног сектора и интеграцију у европске ланце снабдевања и тако 
постављају препреке у процесу приближавања дохотку ЕУ земаља. 
Значајан прогрес је претходних година постигнут у побољшању финансијске позиције великих 
јавних предузећа, решавању пропалих државних предузећа и приватизацији оних који имају 
одрживо пословање.  
Поред тога, и даље се чека трајно решење за неколико преосталих дугорочно проблематичних 
предузећа као што су Петрохемија, МСК и Ресавица. Потребни су и нови напори да се заврши 
реструктурирање и унапреди корпоративно управљање Србијагаса, ЕПС-а и железница. 
Коначно, владин план да приватизује Комерцијалну банку требало би што пре спровести. 
Бржа и одлучнија имплементација свих ових реформи ће боље припремити Србију да се 
такмичи на јединственом тржишту када се придружи ЕУ – укључујући и услове на тржишту 
рада, с обзиром да ће бити потребно одрживо повећање дохотка како би се спречила емиграција 
након чланства у ЕУ. 
 

 

 
 

Нови Сад: Због немара губе главу  
Аутор:З. ГРУМИЋ 

 

Самостални сидикат Новог Сада тражи безбедније услове рада на градилиштима. Ако је 
небезбедно, радници могу да одбију посао и пријаве послодавца инспекцији 
ДВА смртна случаја на новосадским градилиштима у протекла непуна два месеца актуелизовала 
су апеле синдиката, других организација и институција, као и појединаца да надлежни учине 
све како би сигурност и безбедност запослених биле доведене на највиши ниво. 
Поводом погибије младог инжењера на градилишту у Новом Саду, као и недавног страдања 
грађевинског радника ангажованог на изградњи "Пупинове палате", Савез самосталних 
синдиката Града Новог Сада и општина су затражили од послодаваца да повећају безбедност на 
раду. 
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- Још једном тражимо од послодаваца да улажу у безбедност и здравље својих радника, јер то 
није трошак, већ инвестиција. Да држава, преко инспекцијских служби, појача контролу 
градилишта и да се што пре приступи формирању одбора за безбедност и здравље на раду - 
наводи тај синдикат, и истовремено подсећа да је 2019. проглашена за годину безбедности и 
здравља на раду. 
И председник Синдиката грађевинара Новог Сада Јосип Модић поново је апеловао, како на 
послодавце и државне институције, тако и на саме раднике, да поведу више рачуна о 
сигурности. 
- Има несавесних послодаваца који не испуњавају основне елементе заштите запослених, од тога 
да држе непријављене раднике, да немају неопходни акт о процени ризика на радном месту, као 
ни лице задужено за безбедност радника на раду - каже Модић за "Новости", напомињући да те 
прописе најчешће крше мање грађевинске фирме, док они велики послодавци у грађевинској 
индустрији углавном воде рачуна о безбедности запослених. Али се и на њиховим 
градилиштима догоде несреће с фаталним исходом. 
Модић апелује на раднике да искористе законом утврђена права, да одбију да раде ако услови 
нису безбедни и да пријаве послодавца надлежној инспекцији или синдикату. 
- Ми ћемо у њихово име упутити пријаву инспекцији. Морамо сви заједно да станемо на крај 
небезбедном раду. 
Први човек Синдиката грађевинаца напомиње и да има доста случајева када се радници не 
придржавају прописа о заштити, да не носе заштитну опрему или не воде довољно рачуна о 
својој безбедности, иако су им услови за то обезбеђени. Стога и на њих апелује да буду опрезнији 
и да поведу више рачуна о сопственој безбедности на раду, а тиме и о сигурности својих 
породица.  
САВЕТ ПРОТИВ СИВЕ ЗОНЕ 
СИНДИКАТ је затражио од Града да оформи савет за борбу против сиве зоне и рада на црно, као 
и за подршку грађевинској индустрији. 
- Очекујемо да то тело ускоро буде формирано и да са своје стране допринесе повећању 
безбедности на раду - каже Модић. 
 
 

ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ФИРМЕ У НОВОМ САДУ: Арапи једини који 

хоће луку  
Аутор:С. Б. 

 

Комисија Министарства привреде у уторак је отварала пристигле понуде. Пред њима је био само 
један коверат 
ЈЕДИНА компанија заинтересована за приватизацију Луке у Новом Саду је, како се и 
очекивало, "П енд О порт" из Дубаија. Комисија Министарства привреде у уторак је отварала 
пристигле понуде. Пред њима је био само један коверат. Наредних дана надлежни ће 
провервати испуњава ли пронуђач прописане услове. Тек након тога ће се знати јесу ли Арапи 
спремни да плате више од минималне цене - 7,99 милиона евра. 
Новосадска лука је једина у државном власништву. Пре пет година се веровало да ће тако и 
остати, али су надлежни 2016. одлучили да се, ипак, прода. Прошлог септембра је био расписан 
јавни позив за продају акција овог предузећа. Почетна цена је била процењена вредност 
компанија - 15,9 милиона евра. Пре конкурса, писмо о заинтересованости је доставило чак 12 
инвеститора. На оглас се, међутим, нико није јавио. Свега три месеца касније оглашена је нова 
продаја. Овог пута је почетна цена половина процењене вредности и стигла је једна понуда. 
Лука из Дубаија се помиње као заинтересована од почетка. У септембру се веровало да би у трку 
могли да уђу и немачки "Ренус" и америчка група "Валон". Понуда, међутим, није било. 
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Ђорђевић: Србија иде ка једноцифреној незапослености  
Извор:Танјуг 

 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић уверен је да 
Србија иде у добром правцу и истиче да је од јануара прошле године до јануара ове пријављено 
62.296 новозапослених 
КОПАОНИК - Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић 

уверен је да Србија иде у добром правцу и истиче да је од јануара прошле године до јануара ове 

пријављено 62.296 новозапослених. 

"То значи да ми можемо са ентузијазмом и са сигурношоћу да очекујемо да врло брзо имамо 

једноцифрену незапосленост, као што је премијерка рекла. Уплаћени доприноси 1. марта ове 

године у ПИО фонду били су виши за 2,47 милијарди динара. У односу на прошлу годину у 

истом периоду имамо 6,3 милијарди динара више", рекао је Ђорђевић. 

Он је на Копаоник бизнис форуму рекао да од 7. децембра 2013. године до 31. децембра 2018. 

године пријављених на осигурању има више за 205.816 новозапослених који сада плаћају порезе 

и доприносе. 

Министар је указао да је један од највећих проблема, не само Србије већ и других земаља, 

недостатак радне снаге и економске миграције, које, како каже, не могу да се контролишу. 

"Србија и земље Западног Балкана нису поштеђене овог феномена", рекао је Ђорђевић и додао 

да се то одржава и на демографске проблеме будући да одлазе млади. 

Каже да су начини да се одлазак ублажи отварање нових радних места, образовање, дуално 

образовање, усклађивање школства са потребама привреде... 

"Не постоје релевантни подаци колико је људи напустило Србију, после пописа 2011. године 

имамо податак да је просек старости земље 43 године, да је директна последица миграција 

смањен број рођене деце, а просецна дужина рада и боравка у иностранству је 11 година", навео 

је Ђорђевић. 

Како је рекао, питање екпномских миграција је питање општег интереса дрзаве и питање за 

владу, која је формирала координациони тим који ће се тиме бавити, али и за стручњаке.  

 

 

Премијерка: Србија није земља јефтине радне снаге, већ креативне  
Извор:Танјуг 

 

Председница владе Ана Брнабић поручила је данас да је подршка државе креативним 
индустријама и култури један од основних предуслова да се Србија трансформише и постане 
економија заснована на знању и иновацијама 
Председница владе Ана Брнабић поручила је данас да је подршка државе креативним 

индустријама и култури један од основних предуслова да се Србија трансформише и постане 

економија заснована на знању и иновацијама. 

“Србија није земља јефтине радне снаге, већ паметних, креативних људи, земља која ће, сигурна 

сам, бити један од победника четврте индустријске револуције и земља која ће направити 

искорак”, рекла је Брнабић на отварању радног простора за путнике на аеродрому “Никола 
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Тесла”, који је осмислила национална платформа “Сербиа цреатес”(Србија ствара). 

Простор на аеродрому, где ће путници имати простор за рад, ефикасан интернет, али и добити 

информације о хабовима у Србији, креирали су млади српски уметници и дизајенери окупљени 

око платформе “Сербиа цреатес”, коју је осмислио Савет за креативне индустрије, на 

иницијативу премијерке Ане Брнабић. 

Председница владе је рекла да јој је важно да се Србија покаже у другачијим светлу јер поседује 

огроман потенцијал, будући да смо земља иновативних, креативних људи који могу много тога 

да пруже свету. 

“Размишљала сам како можемо тај потенцијал да представимо свету и уз подршку Савета за 

креативне индустрије, који су несебично делили своје знање и искуство, своју међународну 

повезаност, створили смо бренд Србије, Србија као земља која ствара”, рекла је Брнабић. 

Она је истакла да су креативне индустрије уз ИТ сектор једна од најбрже растућих сектора и 

делатности, који запошљава 115.000 људи између 25 и 45 година и да то влада жели да подржи 

“Морамо да подржимо наше креативце да нађу публику у свету јер онда сви заједно чинимо 

нешто много важно за Србију”, рекла је Брнабић. 

Она је истакла да постоји велико партнерство са аеродроме Никола Тесла и Ер Србијом будући 

да је аеродром место које прво виде људи који долазе у Србију. 

“Сада са Ер Србијом имамо бредниран један од авиона, на лету за Њујорк, поново показујемо 

целом свету шта је то што Србија има да понуди”, рекла је Брнабић. 

Она је најавила низ активности за ову годину које ће Србију представити другачије и који ће 

креативцима показати да влада брине, не само финансијски већ и на стретешки начин, јер 

разуме њихову важност за Србију. 

Каже да ће бити отворена креативна амбасада у Лондону, да ће 21. септембра бити организована 

ретроспективна изложба Марине Абрамович, а да ће се 23. маја у Београду на догађају “Wорлд 

миндс” окупити светски умови како би показали најновије иновације. 

Такође, у сарадњи са Народним позориштем биће отворена радионица на Дорћолу која ће 

служити за младе, неафирмисане уметнике. 

На конференцији је представљен и цоwоркинг и цоливинг сектор у Србији који бележи 

годишњи приход од три милиона евра. 

Горан Радисављевић испред Цоwоркинг асоцијације Србије, заједнице која окупља 20 простора 

за заједнички живот и рад попут СтартИТ мреже, Мокрин хауса, Дели креативног простора у 

Нишу, рекао је да простор на аеродрому од великог значаја за њих. 

“Људи који долазе, који су дигитални номади, у транзиту и напуштају Србију имаће могућност 

да се информишу да Србија има 'цоwоркинг', да пронађу неко место у Београду или широм 

Србије где могу да раде”, рекао је он. 

Певачица бенда "Маике" Ида Престер каже да је њен бенд добио подршку “Србија ствара” за 

учешће на фестивалу “Еуросоник”, која им је много значила. 

“Неко је коначно подржао културу. Имамо систем који нас препознаје напокон и надам се да ће 

то отворити врата и другим бендовима”, рекла је Престер. 

БРНАБИЋ: ЈОШ СЕ РАДИ НА ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О КУЛТУРИ 

Председница владе Ана Брнабић изјавила је данас да се на изменама Закона о култури, којим ће 

се мењати и критеријуми у вези са националним пензијама, још ради и истакла да ће законска 

решења омогућити транспарентност процес. 

На питање зашто се сада мења члан у Закону о култури и уводе посебни критеријуми за доделу 
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националних пензија али и могућност да се оне укину, Брнанић каже да не постоји “посебна 

важност” овог тренутка и да је то само једна од ствари на којима министарство ради. 

“Закон није ни завршен, ићи ће се на јавну расправу”, рекла је Брнабић. 

Упитана које тело ће одучивати о томе ко је "подобан" а ко не за националну пензију, Брнабић 

каже да не зна, да још није видела нацрт и да ће се тек утврдити сви детаљи. 

“Гарантујем да ће бити транспарентно”, рекла је председница владе.  

 
 

 
 


