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Дуга листа проблема кочи Србију на путу ка тржишту од 800 милиона људи 
Е. В. Н.  
 
У Београду се одржава "Агробизнис форум републике Србије и Руске Федерације", 
који треба да унапреди односе 
И ПОЉОПРИВРЕДА спаја Србију и Руску Федерацију. Две државе, односно привредници, ће о 
овој теми разговарати на "Агробизнис форуму", који се у српској престоници одржава данас и 
сутра. Заменик сталне представнице Програма Уједињених нација за развој (УНДП) у 
Републици Србији Анас Карман, у разговору за "Новости", наглашава да је руско тржиште уз 
ЕУ једно од најзначајнијих за нашу државу. 
 
- Пољопривреда је неспорно веома битан сектор привреде Србије. Скоро половина 
становништва живи у руралним областима, значајан проценат радне снаге ангажован је управо 
у пољопривреди, а укупна спољнотрговинска размена у овом сектору достигла је бројку од 4,6 
милијарди евра у 2018. години, што је за земљу попут Србије свакако значајно. 
Пољопривредни извоз чини четвртину укупног извоза земље и уједно је овај сектор једини 
сегмент укупне спољнотрговинске размене са константним суфицитом. 
Карман каже да се, с друге стране, сектор пољопривреде и даље суочава са проблемима попут 
уситњености поседа, недовољних инвестиција у технолошки напредне производне процесе, 
радне снаге која није адекватно квалификована, недовољно развијене инфраструктуре у 
руралним подручјима, ниског нивоа улагања у прерађивачку индустрију, усклађивања 
производних процеса са међународним стандардима квалитета како би се омогућио приступ 
новим тржиштима. 
Наш саговорник тврди да је, поред инвестиција у раст продуктивности са циљем подизања 
приноса у практично свим секторима пољопривреде, потребно фокусирати се на улагања у 
додату вредност производа. Карман "гађа" на примену науке и технолошких решења из 
области "паметне" пољопривреде, која би требало да подстакне развој тржишно оријентисане 
пољопривреде: 
- Потребно је искористити све могућности које пружа бесцарински режим који Србија има са 
многим земљама и економским заједницама попут РФ, Турске, ЕУ и других које чине тржиште 
од 800 милиона потрошача. Тржиште Србије од свега седам милиона потрошача је мало за 
потенцијал који сектор домаће пољопривреде са собом носи па је у том смислу извоз једини пут 
напред. 
Анас Карман 
 
На питање о споразумима о слободној трговини са ЕУ, Русијом, земљама ЦЕФТА, ЕФТА и 
Белорусијом и томе колико су се они до сада повољно одразили на пласман пољопривредних 
производа, Карман каже: 
- Уколико погледамо извоз који пољопривредно-прехрамбени сектор остварује у последњих 
неколико година, може се закључити да поједини српски извозници остварују значајне 
пословне аранжмане, пре свега у трговини са ЕУ и са друге стране РФ. Услед трговинских 
баријера које постоје у размени између ЕУ и Русије, српски извозници, у првом реду извозници 
свежег воћа, успели су да пронађу тржиште за своје производе у РФ и да протеклих неколико 
година остваре знатне вредности извоза. Ипак, битно је напоменути да извоз у РФ чини свега 
7% укупног пољопривредног извоза Србије и да простора за раст има и даље. 
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Карман каже да је у оквиру пројекта Оне стоп схоп представљена е-платформа буyсербиан.цом, 
коју је уз подршку УНДП развила Привредна комора Србије: 
- Идеја платформе је да помогне извозницима, првенствено онима који извозе у РФ, али је овај 
концепт применљив и на друга тржишта. Постављањем своје понуде на платформу, српски 
извозници постају доступни руским партнерима, који ће имати могућност претраге све робе 
која се налазе на сајту. 
ПРОЈЕКТИ ПОМАЖУ 
КРОЗ пројекат "Помоћ трговини - Подршка јачању произвођачких капацитета у 
агроиндустријском сектору у Републици Србији", који заједно спроводе Влада РФ и УНДП, 
помогли смо компанијама у агробизнис сектору да побољшају пословање и обезбеде приступ 
новим тржиштима, посебно тржишту РФ и ЗНД. У сарадњи са националним партнером, 
Министарством пољопривреде, спроводили смо три групе мера како бисмо помогли 
корисницима пројекта. То су: учешће на великим међународним сајмовима хране и пића, 
подршка за унапређење пословања малих и средњих агробизнис предузећа и њиховог бољег 
позиционирања на локалном и регионалном тржишту и подршка индивидуалним 
произвођачима кроз едукацију, налажење тржишта за њихове производе и повезивање са 
већим учесницима у тржишном ланцу. 
 

Лепа вест за пензионере: Једнократна помоћ од 5.000 динара стиже месец 
дана раније 
Ј. Ж. С.   
 
Око 1,7 милиона старијих грађана добиће од владе једнократно по 5.000 динара 
ПЕНЗИОНЕРИМА у Србији око 5. новембра биће исплаћена једнократна помоћ у износу од 
5.000 динара. Овај износ лећи ће на рачуне 1,7 милиона најстаријих месец дана раније него 
што је планирано, најавио је Синиша Мали, министар финансија. 
 
Како је министар нагласио, ово је само први корак ка томе да пензионерима буде боље, а 
исплате не би било да није завршена консолидација наших јавних финансија и да нисмо 
прошли кроз тежак период реформи од 2014. године. 
- Сада, са суфицитом у буџету и стабилним финансијама, држава може да помаже најстаријим 
суграђанима - рекао је Мали. - Већ од 1. јануара креће и повећање пензија по тзв. швајцарској 
формули. Пензије ће зависити од повећања просечне плате и раста инфлације у нашој земљи. 
Сада можемо да кажемо да ће то бити од 5,3 до 5,4 одсто. 
 
 
Као и приликом ранијих исплата, новац ће добити сви корисници Фонда ПИО, без обзира на 
место пребивалишта, а све трошкове исплате сносиће Фонд за пензијско и инвалидско 
осигурање. Износ од 5.000 динара прво ће добити они који пензију примају преко текућег 
рачуна, затим преко шалтера испоручних пошта и, на крају, за око 420.000 људи којима новац 
доносе поштари на кућну адресу. 
Министар је истакао и да ће и просечна плата у Србији већ у децембру бити већа од 500 евра и 
додао да ће расти из месеца у месец. 
- Како нам се побољшава стање у економији, рашће и пензије на једној стабилној, одрживој 
основи и то је права будућност, јер осим путева које градимо и фабрика које отварамо, веома је 
важно да расту и плате у јавном сектору и пензије за наше најстарије суграђане. То је животни 
стандард за који смо се борили - казао је министар. 
За Зорана Ђорђевића, министра за рад, отварање нових клубова за старе, реконструкција 
постојећих геронтолошких центара и реализација пројекта међугенерацијске сарадње само су 
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део приоритета његовог министарства. Он је најавио и опремање установа у оквиру система 
социјалне заштите најсавременијом опремом. 
- Београд је добар пример како треба бринути о старима, али је неопходно охрабрити локалне 
самоуправе широм наше земље да се активирају и, пре свега, схвате да имају нашу пуну 
подршку - истакао је Ђорђевић на дружењу у Клубу за старе на Врачару у Београду. 
САРАДЊА СА МЛАДИМА 
МИНИСТАРСТВО рада обезбедило је средства и има идеју да све установе за старе добију 
светски изглед: 
- У сарадњи са Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање започели смо 
пројекат међугенерацијске сарадње, што представља веома важан корак - истакао је министар 
Ђорђевић. - Овај пројекат ће много значити старима, али и младима, јер ће моћи много да 
науче кроз међусобну размену искустава и дружење 
 

Ове струке најтеже долазе до посла... 
Танјуг  
 
У НСЗ утврђују програме и мере активне политике запошљавања, које омогућавају 
континуирано усавршавање 
На евиденцији Националне службе за запошљавање (НСЗ) од укупног броја незапослених 
налази се и 154.024 лица с првим степеном стручне спреме, од којих 92.023 нема никаквог 
радног искуства, односно никада нису радили. 
 
Најтеже за посао је манипулантима у производњи обуће и кожне галантерије, а до посла такође 
тешко долазе комунални хигијеничари, трговински манипуланти, манипуланти у одржавању 
машина и постројења, конфекцијски и трговински манипуланти, показују подаци НСЗ. 
 
Што се тиче других категорија и стручне спреме, према подацима НСЗ, до послова најтеже 
долазе профили текстилне струке (шивац конфекције, кројач текстила, прелац, ткач, 
текстилни техничар), као и профили правне струке (помоћни дактилограф, управни техничар, 
правник). 
 
У НСЗ за Тањуг кажу да у циљу повећања запослености утврђују програме и мере активне 
политике запошљавања, које омогућавају континуирано усавршавање. 
 
Организују Обуке за тржиште рада које имају за циљ стицање специфичних знања и вештина, 
ради подизања компетентности и конкурентности незапослених на тржишту рада и доприноса 
бржем запошљавању незапослених лица, истичу у овој институцији. 
 
Програми и мере активне политике запошљавања обухватају посредовање у запошљавању 
лица која траже запослење, професионалну оријентацију и саветовање о планирању каријере, 
додатно образовање и обуке, субвенције за запошљавање, подстицаје за запошљавање 
корисника новчане накнаде за случај незапослености, јавне радове... 
 
Такође се предузимају мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом које се 
запошљавају под посебним условима, као и суфинансирање програма или мера активне 
политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања. 
 
Мере или програми у које ће се незапослени укључити зависе, пре свега, с једне стране од 
потреба за пружањем помоћи од НСЗ у тражењу посла и потребама тржишта рада, с друге, а 
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утврђују се Индивидуалним планом запошљавања који потписују та особа и служба за 
запошљавање. 
 
У овој години, статус теже запошљивих лица, а у складу с проценом запошљивости, која имају 
приоритет при укључивању у мере активне политике запошљавања, имају млади до 30 година 
живота, вишкови запослених, старији од 50 година, лица без квалификација и 
нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми, радно способни корисници новчане 
социјалне помоћи, дугорочно незапослени (који су на евиденцији дуже од 12 месеци, а посебно 
незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци), млади у домском смештају, млади у 
хранитељским породицама, млади у старатељским породицама и жртве породицног насиља. 
 
У циљу подршке расту запослености и повећању запошљивости незапослених, а у складу с 
Националним акционим планом запошљавања за 2019. годину планирано је укључивање 
135.560 лица у мере активне политике запошљавања, од којих је 7.400 особа са инвалидитетом, 
односно 575 лица уз финансирање средствима из Пројекта ИПА 2013. 
 
Иначе, мерама активне политике запошљавања се обухватају првенствено теже запошљива 
лица, вишеструко теже запошљива лица и лица која припадају посебно осетљивим 
категоријама незапослених. 
 
Теже запошљива лица чине око 95 одсто укупног броја лица укључених у мере. 
 
У мере активне политике запошљавања у периоду јануар-јул 2019. године укључено је укупно 
92.410 незапослених, од цега 88.274 припада категорији теже запошљивих, међу којима је 
28.962 младих до 30 година и 6.271 особа са инвалидитетом. 
 
Такође, у мере је укључено 792 незапослених лица уз финансирање средствима из Пројекта 
ИПА 2013. 
 
За реализацију програма и мера активне политике запошљавања, Национална служба за 
запошљавање је крајем фебруара расписала 12 јавних позива за обуке. 
 
Један од добрих примера је и обука за завариваче, а почетком месеца су додељени сертификати 
и атести за групу од 29 заваривача који су успешно завршили обуку у Заводу за заваривање у 
Београду. 
 
Представници НСЗ саопштили су том приликом да су послодавци из Београда већ исказали 
потребу за запошљавање 15 обучених заваривача. 
 
Обука је организована у оквиру пројекта "ЕУ подршка Националној служби за запошљавање", 
која има за циљ смањење незапослености. 
 
Обуке су само један део актвности пројекта, којим је обухваћено 175 лица из категорије 
дугорочно незапослени. Прошло их је 115 њих, а у току је обука за још 60 лица. 
 
Иначе, према подацима сајта Послови.инфостуд.цом, категорије послова у којима су огласи 
најчешће објављивани у првих осам месеци ове године су трговина и продаја, ИТ, машинство, 
администрација и електротехнике. 
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С друге стране, најтраженије позиције ван ИТ области су биле продавац, комерцијалиста, 
возач, магационер, телефонски оператер и административни радник. 
 
И ове године, као и претходне, подаци показују да је на тржишту послова који не захтевају 
висок степен стручне спреме, најтеже доћи до кадрова из области неге лепоте - фризер, 
козметичар, угоститељства -кувар, месар, пекар, грађевине - армирач, зидар, и машинства - 
аутолимар, металоглодач, столар. 
 
Када је реч о стручној спреми коју послодавци траже, тренд који постоји од 2016. године јесте 
да је и даље траженија средња стручна спрема коју су послодавци тражили за више од 
половине укупног броја расписаних огласа за посао. 
 
С друге стране, за свега 11 одсто послова био је неопходан завршен факултет или мастер, а за 35 
одсто послова Висока школа или баћелор. 
 

“Гаспром њефт“ размишља о панчевачкој фирми: Чекамо тендер за 
"Петрохемију" 
З. Р. - Д. Ст. 
 
Први заменик генералног директора "Гаспром њефт" Вадим Јаковљев о 
панчевачкој компанији: Коначна одлука зависи од услова које Влада буде 
понудила. Тренутно стање је да нема смисла улагати 
СПРЕМНИ смо да размотримо могућност да учествујемо на тендеру за "Петрохемију", ако га 
Влада Србије распише, али одлука ће зависити од услова који буду понуђени, изјавио је Вадим 
Јаковљев, први заменик генералног директора "Гаспром њефта" и председник Одбора 
директора НИС. Он је истакао да је то озбиљна одлука која треба да буде заједничка за оба 
акционара НИС - и "Гаспром њефт" и Републику Србију. 
 
- Имамо усвојену Стратегију развоја и у овом тренутку учешће у "Петрохемији" није њен део - 
казао је Јаковљев. - Панчевачка Рафинерија и ХИП "Петрохемија" су повезани у делу 
производње, тако да смо ми заинтересовани да "Петрохемија" стабилно, поуздано ради и да се 
развија. За нас је то могућност да ефикасно продајемо део својих производа из Рафинерије у 
Панчеву. 
 
Јаковљев је рекао да куповина "Петрохемије" у тренутном стању као инвестиција нема смисла, 
него да треба размотрити могућност модернизације погона. 
- Ако процењујемо "Петрохемију" као бизнис у постојећим условима и стањем, улагање у 
Петрохемију само зато да бисмо добили повраћај у том бизнису који она води сада, такве 
инвестиције неће бити ефикасне - напоменуо је Јаковљев. - "Петрохемија" као бизнис, као 
објекат у који треба да улажемо, за сада није занимљив. Можемо да разматрамо нове 
инвестиције, пре свега у изградњу постројења за полипропилен. То је велики пројекат који би 
коштао око 150 милиона евра, па би зато и одлука о том улагању била озбиљна. Ако НИС 
преузме обавезе за улагање у том износу, компанија треба да поседује могућност да реализује 
тај пројекат, да одговара за њега и да добије одговарајући доходак од уложених инвестиција. 
 
 
ЗА ДЕЦЕНИЈУ ПОСТАЛИ ЛИДЕР 
КОМПАНИЈА "Гаспром њефт" је пре десет година постала већински акционар компаније НИС. 
Вадим Јаковљев је рекао да је у тренутку када су започели делатност у Србији НИС 
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"преживљавао", а да сада представља регионалног лидера: - Реч је о компанији која има јасну 
Стратегију развоја, инвестиционе приоритете, и која заузима достојно место у групи компанија 
"Гаспром њефт". У плану је завршетак пројеката у области прераде, као и ширење ресурсне 
базе, првенствено у Румунији. Генерално, ми видимо развој НИС-а као енергетске компаније и 
тражићемо додатне могућности унутар целокупног ланца вредности - од геолошких 
истраживања до продаје унутар малопродајне мреже 
 

Српско здравство све здравије: Резултате осећају и пацијенти и медицински 
радници, а признања стижу и из света 
 
Новости Онлине 
 
Резултати Министарства здравља, на чијем челу је Златибор Лончар нису прошли 
незапажено ни у међународним здравственим круговима 
Српско здравство све је здравије, хтео то неко да призна или не. Напредак је све видљивији, 
најбоље га осећају пацијенти и медицински радници, а резултати министарства на чијем челу 
је Златибор Лончар нису прошли незапажено ни у међународним здравственим круговима. 
 
Тако ће лекари од новембра имати 10 одсто веће плате, а медицинске сестре и техничари 15 
одсто. Након тог повећања, медицинске сестре ће имати исте или веће плате него што су имали 
лекари 2009. или 2010. године. 
 
- У 2009. и 2010. години плата медицинским сестрама на клиници била је 29.137 динара, а на 
интензивној нези 30.159 динара, док ће 2019., након овог повећања, бити преко 50.000 динара 
- рекао је недавно министар Лончар. 
 
Он је подсетио да је то највеће повећање плате медицинским сестрама, као и да је то друго 
повећање ове године, због чега тренутно нема ниједног захтева за одлазак у иностранство. 
 
Лончар је подсетио и да је ово трећи пут за мање од три године да се повећава плата 
медицинским сестрама и медицинском особљу, наводећи да је прво било 10, затим 12 и сада 15 
одсто. 
 
Клинички центар Ниш 
 
 
Такође, клинички центри Србије убрзано се модернизују. Тако су груби радови на новој кули 
Клиничког центра Србије завршени пре рока. 
 
- Поносан сам на те раднике, раде са ентузијазмом и еланом за нове услове рада у Клиничком 
центру за запослене, али имају на уму и да 40 процената свих оболелих у Србији прође кроз 
Клинички центар, што је годишње милион људи - рекао је Лончар. 
 
Предстоји реконструкција постојеће куле, да се уради фасада на обе зграде, унутрашњи радови, 
постављање инсталација, опремање. Завршетак радова на згради предвиђен је за август 2021. 
године, а Лончар је нагласио да се ради о објекту на преко 130.000 квадратних метара. 
 
Он је оценио да ће реконструисани КЦ Србије бити понос Србије и драстично променити слику 
здравства. 
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- Када буде готово, ту ће бити преко 1.000 нових постеља, плус операционе сале, интензивне 
неге, а ту ће се радити целокупна дијагностика, најмодернија у Србији, а мислим и у региону - 
рекао је министар. 
 
Лончар је нагласио да до 2013. односно 2014. године здравствени систем Србије није уопште 
био на европској листи, "јер није могао да буде ни последњи", а да смо сада на тој листи испред 
12 земаља. 
 
Осим Клиничког центра Србије, урађен је и КЦ Ниш, а ове године почеће да се ради и КЦ у 
Новом Саду. Радиће се и КЦ у Крагујевцу, а до краја године и Инфективна клиника у Београду, 
где се ради и Тиршова 2. 
 
Међу урађеним реконструкцијама, не треба заборавити ни болницу "Драгиша Мишовић", 
фасаду на клиници у Тиршовој и Институт за онкологију, за који су набављени најсавременији 
апарати као што су гама и икс нож. 
 
Напредак у српском здравству регистровали су и међународни фактори. Тако је Национални 
регулаторни ауторитет Републике Србије, кога чине Министарство здравља, Агенција за лекове 
и медицинска средства Србије и Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић 
Батут”, недавно добио потврду од стране Светске здравствене организације да се може сврстати 
у 50 најбољих земаља на свету. 
 
Успешно је окончан дуготрајан процес детаљне провере свих параметара, чак 285 индикатора у 
девет области, којима поменуте институције потврђују квалитет, ефикасност и безбедност 
лекова у промету у нашој земљи. Србија је тако постала прва земља у региону која је успела да 
оствари овакво постигнуће, а глобално стала раме уз раме са најразвијенијим државама света у 
погледу регулативе лекова и вакцина у односу на 195 чланица Уједињених нација. 
 
Такође, министар Лончар састао се недавно у седишту Светске здравствене организације у 
Копенхагену са новоизабраним директором ове организације за Европу, др Хансом Клугеом. 
Том приликом, нови директор СЗО за Европу понудио је Србији да има свог представника у 
борду директора ове организације. 
 
То ће бити први пут да Србија и наш здравствени систем добију овако високо позиционирано 
место у Светској здравственој организацији. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

 
 

Која фирма је за девет милиона евра купила раковички ИМР 
 
Аутор: Маријана Авакумовић 
 
Некадашњи гигант „Индустрија мотора Раковица” АД продат је за 1,1 милијарду динара, из 
стечаја, конзорцијуму који чине Институт за изградњу града и акционарско друштво „Хемпро” 
из Београда. Власнички удео у обе ове фирме има Звонко Богељић, сувласник Економског 
института из Београда. 
Агенција за лиценцирање стечајних управника је 30. септембра организовала продају ИМР-а 
методом јавног прикупљања понуда. 
Вредност предузећа је процењена на 2,9 милијарди динара (24,6 милиона евра), а прихваћена 
је понуда од 1,1 милијарду динара (9,3 милиона евра). 
Процењена вредност од 2,93 милијарде динара односи се на седам погона, магацине, 
складишта површине 75.997 квадратних метара, и друге објекте. У „пакету” је и целокупна 
опрема фабрике за производњу мотора, трактора и кабина, алати и залихе материјала за 
производњу. 
Какве су намере будућег власника јуче нисмо сазнали ни у једној од компанија чланица 
конзорцијума. У Институту за изградњу града речено нам је да директор није ту, док су у 
фирми „Хемпро” рекли да тренутно не дају никакве изјаве у вези са тим, али да ћемо 
информације о њиховим плановима моћи да добијемо наредних дана. 
Институт за изградњу града основан је у новембру прошле године и бави се истраживањем и 
развојем у осталим природним и техничко-технолошким наукама. Према подацима Агенције 
за привредне регистре, стопостотни власник овог института је привредно друштво за 
производњу предформи и боца од ПЕТ гранулата – „Екстра пет” из Београда. Једини власник 
ове компаније је фирма „Велкан трејдинг лимитид” из Никозије (Кипар). Према званично 
доступним информацијама кипарског регистра, директор ове фирме на Кипру је Звонко 
Гобељић, који је сувласник Економског института у Београду са уделом од око 47 одсто. 
„Хемпро” је акционарско друштво за спољну и унутрашњу трговину сировинама и 
производима хемијске индустрије, гумарске индустрије, минералних ђубрива, папира и 
целулозе, грађевинске индустрије, фармације... Према подацима Централног регистра за 
хартије од вредности, Звонко Гобељић је највећи појединачни акционар и у овој компанији, са 
уделом од 66 одсто, док је фирма „Екстра пет”, која је власник Института за изградњу града, 
сувласник са уделом од 23 одсто. 
Занимљиво је да је предузеће „Екстра пет” власник фабрике пољопривредне механизације из 
Бољевца, што може да укаже и на чињеницу да ће нови власник ИМР-а наставити делатност 
производње мотора и трактора. 
Љубодраг Савић, професор Економског факултета, каже да су мале шансе да нови власник 
обнови производњу, већ ће, према његовој оцени, највероватније на месту фабрике изградити 
пословно-стамбени комплекс. 
– Нико више од домаћих власника неће да се бави производњом. Сви гледају да што пре 
оплоде новац, најчешће кроз сектор услуга, односно градњу стамбеног и пословног простора – 
каже Савић. 
„Индустрија мотора Раковица”, некадашњи производни гигант, упошљавала је више од 7.000 
радника. Пре око пет година спали су на 2.000 запослених. Социјални програм је завршен 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/895/Marijana-Avakumovic
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2015. године. Пред стечај, на посао у фабрику долазило је између 400 и 500 радника. ИМР је у 
стечају од 4. априла 2017. године. 
Најважнија имовина ИМР-а је пословни комплекс у београдској општини Раковица, где се у 
кругу фабрике налази 47 објеката, поред осталог седам повезаних хала са 15 објеката и седам 
магацина и складишта на укупно 75.000 метара квадратних. 
Имовина ИМР-а су и самачки хотел и управна зграда у Раковици, али и издвојени производни 
комплекс у златиборском селу Шљивовица, односно комплекс на локацији Љубиш. Комплекс у 
месту Шљивовица простире се на седам хектара и 84 ара, а други у месту Љубиш, на 1.152 
квадрата. И ова два комплекса имају котларнице, трафостанице, а на локацији у Шљивовици 
постоји и постројење за пречишћавање отпадних вода. 
Држава није успела да кроз процес реструктурирања спасе ово предузеће и једино што јој је 
остало јесте да ликвидира још једног гиганта српске привреде. 
 

Два купца на лицитацији за паланачку фабрику „Гоша” 
Аутор: Оливера Милошевић  

 
МИН „Локомотива” из Ниша понудила око 500.000 евра, а „Желвоз 026” из Смедерева дупло 
више – милион евра, потврдио је за „Политику” стечајни управник Аца Митић 
Фабрика шинских возила „Гоша”, у стечају четврти пут, оглашена је за продају, а на лицитацији 
одржаној у петак јавила су се два понуђача: МИН „Локомотива” из Ниша с понудом од 65 
милиона динара (око 500.000 евра) и „Желвоз 026” из Смедерева, који је понудио дупло више 
– милион евра, потврдио је за „Политику” Аца Митић, стечајни управник. Процењена вредност 
некадашњег гиганта нешто је већа од 514 милиона динара, а како су обе понуде мање од 50 
одсто процењене вредности, сагласност за продају мора дати одбор поверилаца који ће о томе 
одлучивати у четвртак, 24. октобра. 
Ако би била прихваћена понуда смедеревске фирме, стечајни поступак би био обустављен, 
осим на стечајној маси, а „Гоша” би, нада се стечајни управник, добила шансу да раднике врате 
у фабрику и поново покрене производњу шинских возила. Ипак, купца закон на то не 
обавезује, те и нема гаранција да ће до тога доћи, без обзира на оно шта у поступку продаје 
обећава потенцијални власник. 
– У стечајном поступку купац имовину купује без икаквих терета и обавеза и с њом може да 
ради шта хоће. Али у случају „Гоше”, која има стогодишњу традицију, опрему и искусну радну 
снагу, свака промена делатности била би нерационална и не би била у интересу купца, 
општине Смедеревска Паланка, а ни државе, која би тиме изгубила јединог произвођача и 
ремонтера путничких вагона. Мислим да би „Желвоз 026”, с обзиром на то да у Смедереву 
обавља сличну делатност, највероватније наставио производњу у „Гоши” – каже Аца Митић. 
„Желвоз 026” је ћерка фирма компаније „Виктори солушенс” из Београда, регистроване за 
неспецијализовану трговину на велико, која је средином 2017. године купила и некадашњег 
смедеревског ремонтера „Желвоз”, такође из стечаја. Та фирма је за куповину паланачке 
„Гоше” била заинтересована и крајем прошле године када је откупила продајну документацију, 
али није уплатила депозит, па је продаја пропала. Иако званично и није власник фирме која је 
купила „Желвоз”, ни њене ћерке фирме, Смедеревац Бобан Рајић звани Цока, јавности познат 
као купац „Вечерњих новости”, стоји и иза куповине „Гоше”. То потврђује и сам стечајни 
управник, који на питање да ли Рајић има везе с куповином, каже: 
– Највероватније, јер је Бобан Рајић лично лицитирао с пуномоћјем законског заступника 
„Желвоз 026” Светозара Бугарина, који је до стечаја радио у „Гоши”. Ипак, није моје да о томе 
говорим и преиспитујем, постоје органи у чијој је то надлежности, а мени је важно да се добије 
што више новца како би се намирили повериоци у што већем проценту – став је Митића. 

http://www.politika.rs/scc/autor/954/Olivera-Milosevic
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Према грубој процени, продајом „Гоше” за милион евра не би могли да се намире ни 
повериоци у првом исплатном реду, а ту су и исплате минималне зараде радника и повеже им 
се радни стаж за последњу годину, то јест две године пре отварања стечаја. Упркос томе што је 
фонд солидарности исплатио девет гарантованих зарада с доприносима, сваком раднику који 
је радио до отварања стечаја остало би неисплаћено око 30.000 динара. Између осталог, зато 
што би око половина новца од продаје (око 500.000–600.000 евра) отишла бившим 
власницима, словачкој фирми ЖОС „Трнава” преко повезане кипарске фирме „Лиснарт 
холдинг”, као разлучним повериоцима који имају приоритет при исплати. 
„Желвоз” продат по истом принципу, али данас ради 
Интересантно је да је компанија „Виктори солушенс” и смедеревски „Желвоз” купила по 
сличном моделу као што сада њена ћерка фирма „Желвоз 026” намерава да купи „Гошу”. Њена 
понуда такође је била много нижа од 50 одсто процењене вредности, па је одбор поверилаца 
морао да се сагласи. Тако је у мају 2017. смедеревски ремонтер шинских возила из стечаја 
продат за 163 милиона динара, а процењена вредност била је 1,15 милијарди динара. „Желвоз” 
данас ради, а своје пословање проширили су и на тржиште бивше Југославије 
 

 
 

Вучић: Немачка компанија Бросе запослиће 1.100 људи у Панчеву, 
просечна плата 1.700 евра 
Пише: Бета 
     
Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да ће у фабрици ауто-делова коју ће 
немачка компанија Бросе отворити у Панчеву, бити запослено 1.100 људи, те да ће просечна 
нето плата бити 1.700 евра. 
 
„Потписали смо уговор са компанијом Бросе и они у Панчеву отварају фабрику електомотора и 
запослиће 1.100 људи, од тога 460 високообразованих. То значи посао и живот не само за 
Панчево, већ и та цео јужни Банат, за Ковачицу, Владимировце“, рекао је Вучић након 
потписивања споразума у области привреде и образовања са немачким компанијама Бросе и 
МТУ. 
Додао је да ће просечна плата у Бросеу бити 2.700 евра бруто, односно 1. 700 евра нето. 
Саопштио је и да је са компанијом МТУ у Новој Пазови, која се бави поправљањем и 
одржавањем мотора за авионе, потписан уговор о дуалном образовању. 
„Када смо кренули у причу о дуалном образовању сви су нас критиковали и причали да су то 
глупости. Али да бисте проценили да ли мотор може да издржи лет неопходно је три године 
школовања“, рекао је Вучић. 
Вучић је навео да је вредност те две инвестиције укупно око 300 милиона евра, што је огромна 
корист за целу државу. 
Рекао је да је Србија по просечним платама престигла Бугарску и Босну и Херцеговину, те да ће 
ускоро престићи и Црну Гору. 
„Људи који буду у Србији радили у МТУ и у Бросеу живеће боље него у Немачкој. Када буду 
имали овакву плату онда неће бити потребе да одлазе у другу земљу“, рекао је Вучић. 
Оценио је да је људима у Панчеву „упала кашика у мед“ и да ће ускоро квадрат стана у том 
гарду бити три пута скупљи него у Београду. 
Говорећи о компанији Фолксваген, рекао је да је „испричао све што је имао на ту тему и да 
такве компаније нису „мала деца које треба водити“. 
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Вучић је казао да је Србија понудила више него све земље које се спомињу као могуће за 
изградњу нове фабрике Фолксавагена. 
„Ми смо понудили више него све те земље. Све што оне понуде, ми ћемо много више“, рекао је 
Вучић. 
Говорећи о Косову, он је рекао да замрзнут конфликт никако није, како је оценио, добар јер 
неко увек може да га „одмрзне“, као и да нове инвестиције неће долазити негде где је 
нестабилно. 
Немачки министар економије Петер Алтмајер казао је да се сарадња Немачке и Србија 
покренула и нарасла, те да Немачка предузећа имају око 60.000 радних места у Србији. 
Алтмајер је казао да Србија у евроинтеграцијама има добру позицију, али да има неколико 
проблема које треба решити попут Косова, као и да је о томе потребно разговарати. 
„Црна Гора је највише напредовала“, рекао је Алтмајер и додао да верује да ће Србија то све 
надокнадити, имајућу и виду да је Црна Гора преговоре започела раније. 
Алтмајер је рекао да су сви у Немачкој разочарани после прошлонедељног самита ЕУ јер није 
одобрен почетак преговора о пријему Северне Македоније и Албаније у ЕУ, и истакао да је 
уверен да ће наредних месеци бити могуће то преокренути. 
 

Бесплатна Академија предузетништва за младе људе из Србије 
Пише: Данас Онлине 

 
 
Млади људи из Србије могу бесплатно да науче основе предузетништва захваљујући пројекту 
„Академија омладинског предузетништва“, а рок за пријаве је 24. октобар. 
     
Овај пројекат је, како наводе оснивачи, створен за младе људе који желе да се покрену, створе 
или унапреде свој посао или идеју, и желе да уче од најбољих.  Реч је о потпуно бесплатном 
семинару, након кога следи рад на припреми бизнис планова и пичовање, што је процес кроз 
који сваки предузетник на путу ка успеху мора да прође.  
АОП је заснован на обучавању младих са циљем развијања предузетничких идеја са територије 
Србије. Како се наводи у саопштењу, десет изабраних тимова учесника, младих од 18 до 30 
година, проћи ће кроз овај двомесечни интензивни програм који ће им омогућити да развију 
своју почетничку идеју, од ње направе бизнис план, припреме пословне предлоге за њену 
имплементацију и представе је стручном жирију. 
Заинтересовани могу да се пријаве до 23. октобра 2019. године у 23.59 х путем онлине 
апликације на сајту академијапредузетниства.рс или на линку овде. Сви трошкови 
семинара су покривени.  
„За све младе који имају предузетничку идеју, АОП представља место где могу да развију своје 
вештине и да преточе своју пословну идеју у пословни план, уз помоћ стручњака са којима ће 
радити у току од два месеца. Такође, кроз АОП ће имати прилику да раде са 10 тимова 
предузетника, унапређујући заједно своје идеје и развијајћи мрежу контаката, сарадника и 
потенцијалних партнера“, додају у саопштењу.Пројекат финансира Министарство омладине и 
спорта и подржава Амбасада Краљевине Данске. 
 
 
 
 
 
 

https://akademijapreduzetnistva.rs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0MXeGmwytKuiue9M2pcGCV7I8VmAdjlSFllp5APrU4SWzEw/viewform
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Вучић: Србија остварила релативно добре резултате у економији, али 
и даље је сиромашна земља 
Пише: Бета 

 
 
Председник Србије Александар Вучић казао је данас да Србија последњих неколико година 
има релативно добре резултате у економији, али да је и даље сиромашна земља. 
     
Вучић је на округлом столу „Сарадња компанија са локалном самоуправом или Владом“ у 
Палати Србије казао да су јавне финансије под, како је рекао, контролом, као и да расте 
кредитони рејтинг земље. 
Он је рекао да је јавни дуг под контролом, али да Србија мора много тога да поправи као што је 
недовољно ефикасно правосуђе, убрзање на спроводјењу промена начина образовања, као и да 
треба унапредити област владавине права у земљи. 
Он је казао да је Србија прва приступила дуалном образовању у региону и додао да жели да у 
том програму буде у будућности од 35.000 до 40.000 младих. 
„Наша инфраструктура је све боља“, поручио је Вучић 
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж казао је да је Србија отворена за 
инвестиције. 
„Ако је један регион отворен за инвестиције, то је била српска влада, и то су показале бројке 
прошле године“, рекао је Чадеж. 
Додао је да су српска и немачка економија умрежене. 
Он је подсетио да немачке компаније запошваљају око 60.000 људи у Србији. 
Немачки министар привреде Петер Алтмајер казао је да Србија има раст и да, како је он 
оценио, постала привлачна за стране инвестиције. 
Он је рекао да је данашњи састанак са председником Србије био, како је рекао, изванредан и 
пренео поздраве канцеларке Немачке Ангеле Меркел Србији. 
 

РСЕ: Узбуњивач Обрадовић добио решење о привременом удаљењу са 
посла 
Пише: Бета 

 
 
Узбуњивач Александар Обрадовић, запослен у фабрици наменске индустрије Крушик Ваљево, 
који је медијима проследио документа која указују на могућу корупцију у том предузећу, добио 
је решење о привременом удаљењу са посла, потврђено је за Радио Слободна Европа (РСЕ) у 
холдинг корпорацији Крушик Ваљево. 
     
„Запосленом Александру Обрадовићу није изречена никаква дисциплинска мера, већ је у 
складу са важећим прописима донето решење о привременом удаљавању са посла“, речено је у 
Крушику у одговору на питање РСЕ. 
Додаје се да та мера траје практично од када се Обрадовић налази у притвору. 
„За време трајања мере удаљења са посла Обрадовић ће примати накнаду у висини једне 
четвртине зараде, у складу са законом. Ова мера ће трајати докле год се Обрадовић налази у 
кућном притвору“, кажу у холдинг концерну Крушик. 
Адвокат Владимир Гајић, правни заступник Обрадовића за РСЕ каже да решење о 
привременом удаљавању Обрадовића са посла није донето незаконито. 
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„Обрадовић је 7. октобра 2019. у време док се још налазио у Централном затвору у Београду, 
добио решење о привременом удаљавању с посла. Холдинг корпорација Крушик је донела 
решење којим се он привремено удаљава с посла, они на то имају право по Закону о раду. То је 
на неки начин и заштита запосленог, јер уколико се не би појавио три дана на послу, могао би 
да добије отказ“, појашњава Гајић и додаје да је оно што забрињава то што Обрадовић у кућном 
притвору може остати до правоснажног окончања кривичног поступка који се против њега 
води. 
„То може бити три дана, а може бити и пет година“, каже Гајић. 
Александар Обрадовић се од 14. октобра одлуком Вишег суда у Београду налази у кућном 
притвору. Претходно је боравио у Централном затвору у Београду након што је 18. септембра 
ухапшен на свом радном месту под сумњом да је починио кривично дело одавање пословне 
тајне. 
 

Мали: Пензије веће до 5,4 одсто 
Пише: ФоНет 

 
 
Министар финансија Синиша Мали најавио је данас да ће се за неколико дана знати да ли ће 
од 1. јануара пензије порасти 5,2-5,3 или 5,4 одсто. Од 1. јануара креће повећање пензија по 
швајцарској формули, и оно ће зависити од повећања просечних плата и инфлације. 
     
Ово је први корак да нашим пензионерима буде боље, рекао је Мали током посете Клубу за 
старе на Врачару. 
Он је истакао да је држава тешке мере фискалне консолидације спровела захваљујући подршци 
пензионера и да се сада, уместо о дугу, прича о повећању плата и пензија, суфициту у буџету и 
изградњи нових аутопутева. 
Ви сте поднели највећи терет рефопрми, то је ваша заслуга – да ову државу учинимо лепшом и 
бољом за живот. Тога не би било да није било вашег стрпљења и подршке свима нама, поручио 
је Мали. 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић је, подсећајући 
да се у том ресору одвајају средства за отварање Клубова за старе у целој Србији, најавио да ће 
са тим бити настављено и у будућности. 
Одговарајући на питања новинара, а једно од њих се односило и на то где су били током рата 
1999. године, што су питали ратни ветерани који протестују у Пионирском парку, Ђорђевић је 
рекао да је био „што у Београду, што на Косову“, док је Мали рекао да није био у Србији. 
 

Зашто је Веће Савеза Самосталних синдиката Града Пирота писало 
председнику Србије Александру Вучићу 
Пише: З.Панић 

 
 
Синдикати Пирота траже укидање „пенала“ пензионерима млађим од 65 година 
Актуелни Закон о пензијском и инвалидском осигурању предвиђа умањење пензије онима који 
у пензију оду пре него напуне 65 година. Свима који оду у превремену старосну пензију следи 
трајно умањење пензије за 0,34 одсто за сваки месец превременог одласка у пензију. 
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Измену ове одредбе пред предстојећу измену и допуну овог акта тражи Веће Савеза 
самосталних синдиката Пирота. Писмо је недавно Веће овог синдиката послало и 
председнику Србије Александру Вучићу. 
– Више пута смо тражили од Владе и Самосталног синдиката Србије да се укине плаћање ових 
“пенала“. Нисмо наишли на разумевање. Обратили смо се писмом и председнику 
Србије. Одговор смо добили не од кабинета председника Србије, већ од Министарства 
финансија да је наш захтев прослеђен Министарству за рад, запошљавање и социјалне 
политике, надлежном за пензијски систем– каже за Данас председник Већа Савеза 
Самосталних синдиката Града Пирота Родољуб Ћирић. 
Додаје да на разумевање нису наишли ни у Републичком Савезу самосталних синдиката. 
-Сачекаћемо крај октобра и уколико не добијемо одговор од надлежног Министарства, 
поново ћемо се са овим захтевом и дописом који смо добили од Министарства финансија 
обратити председнику државе. Очекујемо одговор и питамо због чега се кажњавају пензионери 
који оду у пензију пре 65 година. Прошле године смо се писмом обратили и Републичком Већу 
Савеза Самосталних синдиката са захтевом да се плаћање ових “пенала“ укине, али није дошло 
до тога. Тражили смо и да уколико се то не деси да представници нашег Синдиката више не 
учествују у раду Социјално економског савета –  каже Ћирић. 
Наш саговорник истиче да је тренутно у Србији 43.000 пензионера којима се умањују пензије 
јер су пре 65. године старости отишли у пензију. 
– Ако се сада решава проблем око 15.000 грађана у Србији који су узимали од банака кредите у 
швајцарским францима а најављује се и могућност доношења Уредбе о давању субвенција за 
око 12.000 таксиста, то заслужују и 43.000 пензионера који су не својом кривицом раније 
отишли у пензију јер су њихове фирме пропале или су отисле у стечај – наглашава Ћирић. 
 

Уместо да штити узбуњиваче – држава их застрашује 
Пише: Данас Онлине 

 
 
Помно пратећи дешавања у случају Крушик, Београдски центар за људска права жели да 
најпре скрене пажњу јавности, а нарочито надлежних органа Србије, на важеће стандарде 
људских права у области слободе изражавања који – према Уставу Србије – представљају 
обавезан извор за тумачење одредаба о људским правима, наводи се у саопштењу овог центра. 
Како се наводи, Европски суд за људска права је у својој пракси истакао неопходност посебне 
заштите узбуњивача. 
Како би уживало заштиту члана 10 Европске конвенције о људским правима, објављивање 
поверљивих информација јавности треба да испуни неколико услова: 
– Да нема других (дискретнијих) механизама за узбуњивање или да су ти механизми 
неефикасни. 
– Да је у мери у којој то дозвољавају околности случаја узбуњивач проверио да ли су 
информације које објављује поуздане и тачне (веродостојне). 
– Да постоји јавни интерес да се информација сазна, без обзира на то да ли постоји 
правна обавеза чувања тајне. 
– Да интерес јавности да зна надмашује штету која може настати због њеног објављивања, као 
и да узбуњивач поступа у доброј вери, а не нпр. из личне освете или уцене. 
– Новинари и узбуњивачи имају важну и осетљиву улогу у демократском друштву у 
оснаживању транспарентности и одговорности. 
– Држава је дужна да ствара амбијент који подстиче пријављивање или објављивање 
информација у јавном интересу, а узбуњивачи треба да се осећају заштићеним и слободним да 
говоре. 
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Недавни случајеви о којима је јавност Србије обавештавана, у којима су изношени подаци о 
штетним радњама предузетим према лицима која су указивала на кршења прописа у 
Министарству унутрашњих послова и Министарству одбране, говоре о, како кажу из центра, 
незаштићености узбуњивача у нашем друштву. 
С друге стране, они истичу да је дужност државе да сузбија корупцију ни на један начин не 
може бити доведена у везу са тежњама преточеним у нацрте прописа да државна предузећа – 
друштва капитала буду изузета из круга обвезника Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја. 
Они су позвали надлежне органе да неодложно приступе усклађивању одредаба члана 20. 
Закона о заштити узбуњивача – које онемоћавају заштиту узбуњивача који јавности изнесе 
информацију о кршењу прописа која је одређена као тајна – са горе наведеним стандардима 
људских права. 
Центар је најоштрије осудио притиске на надлежни суд и тужилаштво који потичу од, како су 
навели, непримерених и штетних изјава појединих носилаца политичких функција у случају 
Крушик, који су дужни да штите јавни интерес уместо да о нечијој кривици пресуђују без и пре 
суда. 
Центар такође очекује да надлежно јавно тужилаштво темељно испита истинитост објављених 
информација у случају Крушик, да о томе на погодан начин обавести јавност Србије и предузме 
радње на које је овлашћено. 
 

ЦеСИД: 60 одсто грађана сматра да живи исто као пре три године 
Пише: Бета 

 
 
Истраживање ЦеСИД-а показало је да 60 одсто грађана сматра да живи исто као пре три 
године, 21 одсто сматра да живи лошије, 17 одсто да живи боље, а два одсто није могло да се 
изјасни о томе да ли се њихов квалитет живота побољшао или погоршао. 
     
Резултати истраживања које је ЦеСиД у оквиру програма „Сwисс ПРО“, спровео у 50 градова и 
општина централне Србије представљени су данас у Градској кући у Нишу уз напомену да је 
реч о петом ЦеСИД-овом истраживању које има за циљ да утврди задовољство грађана 
квалитетом живота у локалној заједници и услугама локалних самоуправама. 
Извршни директор ЦеСИД-а Иво Чоловић изјавио је на презентацији да је прво истраживање 
јавног мњења урађено 2010. године и да је у односу на тада, сада нешто веће задовољство 
грађана квалитетом живота и радом општинских и градских органа и служби. 
„Грађани су оценили да општинска администрација ради квалитетније, брже и боље, али има и 
ствари којима нису задовољни. Грађани су, између осталог, незадовољни обимном 
документацијом коју морају да прибаве када обављају одређене послове и нису задовољни 
компликованим процедурама“, истакао је Чоловић. 
Према његовим речима, истраживање је показало да је доступност места за куповину, јавна 
услуга којом су грађани најзадовољнији, док су грађани најмање задовољни омладинском 
политиком и могућностима за младе. 
„О доступности места за куповину позитивно се изјаснило 66 одсто анкетираних, док 44 одсто 
грађана позитивно оцењује омладинске политике и могућности за младе“, казао је Чоловић. 
Он је изјавио да 45 одсто анкетираних грађана сматра да локална власт води рачуна о 
грађанима и пружа услуге адекватне њиховим потребама, 44 одсто анкетираних мисли 
супротно, а 11 одсто не зна одговор на то питање. 
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„У Нишу 63 одсто анкетираних сматра да локална самоуправа брине о грађанима и њиховим 
потребама, 31 одсто сматра да није тако, а шест одсто анкетираних нема одговор на то питање“, 
казала је Чоловић. 
Према његовим речима, од укупног броја анкетираних, три четвртине грађана изјаснило се да 
никада није користило везе или познанства да лакше обави послове у општинској или градској 
управи, а Нишу је тај проценат још и већи, 99 одсто анкетираних казало је да никада није 
користило везе или познанства за обављање послова у градској управи. 
Чоловић је казао да је овогодишње истраживање обухватило 11.400 грађана, односно 200 до 
300 по јединици локалне самоуправе, а обављено је од средине марта до средине априла ове 
године. 
Драган Младеновић из програма „Сwисс ПРО“ рекао је да резултати истраживања треба да 
послуже локалним самоуправама као оријентир у коме правцу треба да се крећу како би 
задовољство грађана било повећано. 
Младеновић је рекао да ће „Сwисс ПРО“ са локалним самоуправама радити на 
идентификовању недовољно развијених мера, процеса и механизама како би локалне 
самоуправе унапредиле ниво транспарентности и ефикасности рада, а самим тим како би био 
подигнут и ниво задовољства грађана. 
 

 
 

У фирмама пред банкротом стрепи око 3.000 радника 
     
На крају прошле године у поступку стечаја и ликвидације у Србији је било 6.891 предузеће с 
2.990 радника. 
Најбројнија предузећа у стечају и ликвидацији су у трговини на велико и мало – 2.417 и у 
прерађивачкој индустрији – 1.375. У та два сектора запослено је 1.696 радника. 
По подацима Агенције за привредне регистре, приличан број запослених – 406 чија предузећа 
су лане била у стечају или ликвидацији има сектор рударства. 
Будући да и сам статус привредних друштава у стечају и ликвидацији указује на потешкоће у 
пословању, она су реализовала незнатан обим активности, као и скроман део – свега 0,7 одсто 
– нето добитка укупне српске привреде. Међутим, наводи АПР, знатно више учествују у 
исказаном нето губитку. Та предузећа имају скромно учешће и у пословној имовини и 
капиталу. 
Око 2.400 трговина на велико и мало у стечају 
Предузећа у стечају и ликвидацији лане су смањила укупне приходе више од трећину у односу 
на 2017. годину, тако да су износили 26.068 милиона динара, док су укупни расходи 
преполовљени и износили су 54.268 милиона. 
 
Губиташи и у јавном сектору 
Лане је нето добитак остварило 521 предузеће у стечају и ликвидацији. Међу друштвима у 
стечају и ликвидацији су и 44 јавна предузећа, од којих је лане десет изсказало нето добитак од 
14 милиона динара, док су 23 предузећа пословала с губитком од 95 милиона динара. Без 
исказаног резултата пословало је 11 јавних предузећа. 
 
У анализи АПР-а наводи се да су привредна друштва у стечају и ликвидацији лане располагала 
капиталом од 75.449 милиона динара и да је он смањен 17,7 одсто у односу на 2017. годину. 
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Кумулирани губици тих предузећа лане су умањени само 0,5 одсто и износе 1.027 милијарди 
динара.  
Због високих губитака уз истовремено израженије смањење капитала, стопа изгубљеног 
капитала тих предузећа је с 229,5 одсто, колико је била 2017, на крају прошле године била 
234,8 одсто. 
Љ. Малешевић 
 

Какви ће бити ефекти новог закона о порезу на ИТ заједницу? 
 
     
БЕОГРАД: Ефекти најављених измена Закона о порезу на доходак грађана на ИТ заједницу 
биће различити за велике компаније, људе који самостално обављају делатност и за 
предузетнике који имају своје радње или друштва са ограниченом одговорношћу, кажу у 
Друштву за информатику Србије. 
 
Управо због различитих ефеката најављених измена закона на поједине групе у оквиру ИТ 
заједнице, Друштво за информатику Србије је организовало данас још један округли сто и то у 
Приведној комори Србије, а након расправе сва мишљења ће систематизовати и упутити 
предлагачу, Министарству финансија. 
Измене закона доносе Тест самосталности којим би требало да се утврди да ли је предузетник 
запослени или независни добављач услуга и да ли може да буде паушално опорезован. 
Истовремено, најављене су и пореске олакшице за младе, незапослене и паушалце који од 1. 
јануара идуће године буду засновали редовни радни однос, а које ће износити до 70 одсто у 
наредне три године. 
Председник Управног одбора Друштва за информатику Србије Владан Атанасијевић каже да су 
до сада округли столови одржани у Нишу и Новом Саду где се већ разговарало са 
информатичком заједницом о ефектима измена Закона о порезу на доходак грађана. 
Не желим да се изјашњвама да ли су измене добре или лоше. Једноставно треба да сагледамо 
како утичу на одређене групе информатичара који се баве том делатношћу, рекао је 
Атанасијевић. 
Он је навео да свака група у ИТ заједници има своје замерке и додао да великим компанијама 
одговара да се уреди ово питање на начин на који се већ говори, док самосталним 
предузетницима не одговара уређење на исти начин. 
Каже и да великим компанијама одговара да имају запослене и да на нивоу читавог тржишта 
постоји лојална конкуренција. 
Међутим, ако неко ради као да обавља своју делатност, а не плаћа све пуне порезе и доприносе 
очигледно долазимо до нелојалне конкуренције и тржиште је нарушено, рекао је Атанасијевић. 
Извршни директор Иницијативе "Дигитална Србија" Небојша Ђурђевић каже да предвиђене 
мере изгледају као најбоље могуће решење за једну ситауцију у ИТ сектору где већ неко време 
постоји поларизација која је ексалирала у последњих неколико година. 
Оно што смо ми видели крајем прошле године да је ту дошло до велике поларизације од оних 
компанија које не запошљавају никога као предузетника, сви су по уговору о раду, до оних који 
запошљавају велики број људи који су ангажовани као предузетници, каже Ђурђевић. 
Тензија, како каже, долази због тога што је оптерећење питању порезима и доприносима веома 
различито и то ствара неравноправне услове на тржишту за компаније. 
Порески саветник Милан Трбојевић каже да све предузетнике у ИТ заједници погађа Тест 
самосталности, јер ће сви морати да се мере да ли су самостални или не у односу на 
налогодавца, па да према томе плаћају додатни порез или да изаберу другачији облик 
опорезивањна 
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Примера ради, за траснсакацију, ако се докаже да падате тест, може бити опорезована 50 и 
више посто сама та трансакција, рекао је Трбојевић. 
Објаснио је да постоји девет критеријума за оцену теста самосталности и ако неко испуни пет и 
више критеријума онда није самосталан, а ако испуни мање од пет, самосталан је. 
Међу девет критеријума су приход, да ли имате забрану рада код другога, да ли вам тај 
налогодавац одређује радно време, да ли вам одређује годишњи одмор, да ли користите његову 
опрему, да ли радите са другим предузетницима и слично, навео је Трбојевић. 
 

Оснаживање и подршка младим женама у свету бизниса, културе и 
медија 
     
"Одржавање овакве конференције, која подстиче и снажи младе жене да се отисну у свет 
предузетништва, културе или медија, веома је важно" рекла је данас у Архиву Војводине на 
отварању Конференције “Wомен ин Бусинесс, Медиа & Цултуре”, Драгана Милошевић, 
покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. 
 
"Оно што као жена и доносилац одлука могу да поручим младим дамама", нагласила је 
Милошевићева, „јесте да буду амбициозне, храбре и креативне у занимањима којима се баве и 
да не забораве да на веома одговорним функцијама, не само у нашој земљи већ и у целом свету, 
седе управо даме, које врло одговорно обављају свој посао“. 
Као прва жена на функцији покрајинског секретара за финансије присутнима се у уводном 
делу обратила и Смиљка Јовановић, која је подсетила на недавно доношење Закона о родном 
буџетирању, који доприноси равноправности полова. 
У име компаније "Цолор Медиа Цоммуницатионс" поздравне речи упутио је председник 
Роберт Чобан, подсећајући да је ово друга конференција на ту тему. Он је рекао да је прва била 
одржана у Хотелу "Шератон", а да је данас у простору Архива Војводине постављена 
мултимедијална изложба „Банска палата – приче иза приче“, ауторке Љиљане Дожић, 
посвећена великом јубилеју, осамдесетогодишњици изградње Бановине. 
Чобан је истакао да је веома важно дискутовати о развоју женског предузетништва како би се 
младе девојке мотивисале да одаберу жељена занимања, а јавност упознала с положајем и 
проблемима жена у друштву. 
Учеснике Конференције, у име Архива Војводине, поздравила је помоћница директора Милена 
Субић. 
На данашњем скупу, који обухвата три панела, посвећена бизнису, култури и медијима, 
говориле су управница Галерије Матице српске Тијана Палковљевић, глумица Вјера Мујовић, 
организаторка "Фасхион wеек"-а Светлана Хорват, Софија Бајић из „Виталона", власница 
"Медија понта" Наташа Херор, новинарка Радио- телевизије Војводине Александра Поповић, 
предузетница Марија Радојчић и многи други. 
Конференцију су организовали "Цолор Медиа Цоммуницатионс", Кабинет министра за 
иновације и технолошки развој и Архив Војводине, са циљем промоције женског иновационог 
предузетништва на националном и локалном нивоу. 
Е. Д. 
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Потписан уговор, немачки Бросе отвориће 1.100 радних места у 
Панчеву 
Извор: Танјуг 
     
БЕОГРАД: Министар привреде Горан Кнежевић потписао је, у присуству председника 
Александра Вучића, уговор за инвестицију немачке компаније Бросе, вредну више од 180 
милиона евра, којом је планирано отварање 1.100 радних места у Панчеву. 
 
Кнежевић је уговор потисао са представником компаније, Томасом Шпанглером, током посете 
немачког министра привреде и енергетике Петера Алтмајера, који предводи привредну 
делегацију из Немачке у посети Београду. 
Компаније са већинским немачким капиталом у Србији запошљавају више од 55.000 људи, а у 
последњих девет година уложиле су око 1,36 милијарди евра, истакао је Кнежевић. 
Он је рекао да је још један доказ колико је Србија добро место за инвеститоре, чињеница да те 
компаније све више реинвестирају у Србији. 
То је веома добар знак. А оно што ме посебно радује, јесте што немачке компаније које послују у 
Србији, све више запошљавају висококвалификовану радну снагу и младе, образоване људе, 
рекао је Кнежевић. 
Компанија је део Бросе групације, једног од водећих добављача у аутоиндустрији. У Србији 
планира да произоди моторе управљача, електричне пумпе за уље и моторе вентилатора за 
хлађење. Планирано је и отварање центра за истраживање и развој, па ће више од 40 одсто 
планираних радних места чинити висококвалификовани кадрови. 
Кнежевић је раније данас дочекао немачког колегу Алтмајера на Аеродрому Никола Тесла, 
након чега су два министра, са немачким привредницима, обишли радове на изградњи 
постројења компаније "ЗФ Србија" у Панчеву. 
"ЗФ Србија" је део немачког "ЗФ Фридрихшафен АГ", а планира да у Панчеву производи делове 
и електронику за електрична и хибридна возила. Инвестиција је вредна 160 милиона евра, а 
планирано је да, по реализацији, запосли 1.000 људи. 
 

Вучић: Немачка компанија отвара фабрику у Панчеву, просечна плата 
1.700 евра 
 
 
АУТОР:Бета 
 
Председник Александар Вучић изјавио је да ће у фабрици ауто-делова коју ће 
немачка компанија Бросе отворити у Панчеву, бити запослено 1.100 људи, те да ће 
просечна нето плата бити 1.700 евра. 
"Потписали смо уговор са компанијом Бросе и они у Панчеву отварају фабрику електомотора и 
запослиће 1.100 људи, од тога 460 високообразованих. То значи посао и живот не само за 
Панчево, већ и за цео јужни Банат, за Ковачицу, Владимировце", рекао је Вучић након 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-
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потписивања споразума у области привреде и образовања са немачким компанијама Бросе и 
МТУ. 
Додао је да ће просечна плата у Бросеу бити 2.700 евра бруто, односно 1. 700 евра нето. 
22.10.2019. 
Саопштио је и да је са компанијом МТУ у Новој Пазови, која се бави поправљањем и 
одржавањем мотора за авионе, потписан уговор о дуалном образовању. 
"Када смо кренули у причу о дуалном образовању сви су нас критиковали и причали да су то 
глупости. Али да бисте проценили да ли мотор може да издржи лет, неопходно је три године 
школовања", рекао је Вучић. 
Вучић је навео да је вредност те две инвестиције укупно око 300 милиона евра, што је огромна 
корист за целу државу. 
Рекао је да је Србија по просечним платама престигла Бугарску и Босну и Херцеговину, те да ће 
ускоро престићи и Црну Гору. 
"Људи који буду у Србији радили у МТУ и у Бросеу живеће боље него у Немачкој. Када буду 
имали овакву плату онда неће бити потребе да одлазе у другу земљу", рекао је Вучић. 
Оценио је да је људима у Панчеву "упала кашика у мед" и да ће ускоро квадрат стана у том 
гарду бити три пута скупљи него у Београду. 
Говорећи о компанији Фолксваген, рекао је да је "испричао све што је имао на ту тему и да 
такве компаније нису "мала деца које треба водити". 
Вучић је казао да је Србија понудила више него све земље које се спомињу као могуће за 
изградњу нове фабрике Фолксавагена. 
"Ми смо понудили више него све те земље. Све што оне понуде, ми ћемо много више", рекао је 
Вучић. 
Говорећи о Косову, он је рекао да замрзнут конфликт никако није, како је оценио, добар јер 
неко увек може да га "одмрзне", као и да нове инвестиције неће долазити негде где је 
нестабилно. 
Немачки министар економије Петер Алтмајер казао је да се сарадња Немачке и Србија 
покренула и нарасла, те да Немачка предузећа имају око 60.000 радних места у Србији. 
Алтмајер је казао да Србија у евроинтеграцијама има добру позицију, али да има неколико 
проблема које треба решити попут Косова, као и да је о томе потребно разговарати. 
"Црна Гора је највише напредовала", рекао је Алтмајер и додао да верује да ће Србија то све 
надокнадити, имајућу и виду да је Црна Гора преговоре започела раније. 
Алтмајер је рекао да су сви у Немачкој разочарани после прошлонедељног самита ЕУ, јер није 
одобрен почетак преговора о пријему Северне Македоније и Албаније у ЕУ, и истакао да је 
уверен да ће наредних месеци бити могуће то преокренути 
 
 


