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Како ће послодавци од следеће године исплаћивати накнаду за превоз 
запослених 
Извор:Танјуг 
 
Закон који је у припреми предвиђа три могућности: да радници доказују трошкове транспорта, 
да фирма уплати директно превознику или да уплати запосленима на рачун када би морала да 
плати порез од 10 одсто 
Послодавци у Србији ће од 1. јануара, највероватније, моћи да бирају између три опције за 
исплату трошкова превоза запосленима, односно да одлуче да ли ће радницима куповати карте 
за превоз директним уплатама превознику или ће их обавезати да доносе и правдају трошкове 
свог доласка на радно место рачунима. 
Трећа опција јесте додатни порез од 10 одсто који би плаћали уколико одлуче да раднику на име 
трошкова за превоз исплате тај део новца у оквиру зараде. 
То је предвиђено актуелним Нацртом Закона о порезу на доходак грађана, прецизније, чланом 
18. 
Ове мере предвиђају да ће радници морати да доказују трошкове сваког доласка и одласка са 
посла и доносе рачуне за уплаћени превоз или потрошено гориво послодавцу. 
Фирме ће, с друге стране, добити додатни посао да уплате евидентирају, обрађују и документују 
у својим пословним књигама. 
Почасни председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић каже за Танјуг да тај 
износ накнаде за превоз не би смео да се опорезује, јер, како истиче, то није добро ни за 
послодавце, ни за раднике. 
„Најреалније је очекивати да ће послодавци на ове измене реаговати тако што ће или директно 
уплаћивати превоз градском превознику, тамо где је та опција могућа, или ће радници доносити 
рачуне за реалне трошкове превоза које имају”, каже он. 
Наводи да је ова решења лако применити и за Београд, али да треба размотрити како је што се 
тиче других градова, где не постоји организован превоз до посла и на који начин ће се онда 
трошкови одласка на посао регулисати. 
Порески саветник Милан Трбојевић каже за Танјуг да је Министарство финансија раније издало 
мишљење у коме се наводи да ће долазак до посла морати да буде покривен документацијом, 
уколико послодавац жели да накнада остане неопорезована. 
„Остаје да се види више ствари, између осталог, шта ако запослени не успеју да скупе документа, 
како ће им послодавци онда то исплаћивати”, каже он. 
Подсећа да важећи Закон о порезу на доходак грађана, као и нацрт будућег, прописује лимит од 
3.837 динара за трошкове превоза без пореза. Истиче и да ће без тог износа остати радници који 
живе близу радног места, јер не долазе на посао ни превозом, ни аутомобилом. 
Како каже, опорезивање са 10 одсто износа намењеног за превоз запосленог је неповољно, јер је 
у питању веома мали износ за који се нешто тако посебно дефинише. 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић мишљења је да је то један 
од притисака да се регулише питање наплате коришћења градског превоза у Београду. 
„Ово би био начин да се изврши притисак да, ако послодавац не купи карте, мораће да плаћа 10 
одсто виши износ, и то није коректно, и није у складу са Законом о раду”, истиче Орбовић. 
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Иначе, осим ове мере, Нацрт закона о порезу на доходак грађана предвиђа и већи неопорезиви 
део зараде. Уместо досадашњих 15.300 динара, порези и доприноси неће се плаћати на износ до 
16.300 динара. 
 

 

 
 
 

ОПЦИЈЕ ЗА ПРЕВОЗ РАДНИКА Месечна карта, правдање трошкова 
или опорезовни кеш 
Извор: Танјуг 

 

БЕОГРАД: Послодавци у Србији ће од 1. јануара, највероватније, моћи да бирају између три 

опције за исплату трошкова превоза запосленима, односно да одлуче да ли ће радницима 

куповати карте за превоз директним уплатама превознику или ће их обавезати да доносе и 

правдају трошкове свог доласка на радно место рачунима.  

Још једна опција је додатни порез од 10 одсто, који би плаћали уколико одлуче да раднику на 
име трошкова за превоз исплате тај део новца у оквиру зараде. 
То је предвиђено актуелним Нацртом Закона о порезу на доходак грађана, прецизније, чланом 
18. 
Ове мере предвиђају да ће радници морати да доказују трошкове сваког доласка и одласка са 
посла и доносе рачуне за уплацени превоз или потрошено гориво послодавцу. 
Фирме ће, с друге стране, добити додатни посао да уплате евидентирају, обрађују и документују 
у својим пословним књигама. 
Почасни председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић каже за Тањуг да ће бити 
прихватљиво било које решење које је у складу са законом. 
Ипак мишљења је да тај износ накнаде за превоз не би смео да се опорезује, јер, како истиче, то 
није добро ни за послодавце, ни за раднике. 
"Најреалније је оцекивати да ће послодавци на ове измене реаговати тако што це или директно 
уплаћивати превоз запосленима уплатом маркице градском превознику, тамо где је та опција 
могућа, или ће радници доносити рачуне за реалне трошкове превоза које имају", каже он. 
Наводи да је ова решења лако применити за Београд, али да треба размотрити како је што се 
тиче других градова, где не постоји организован превоз до посла и на који начин ће се онда 
трошкови одласка на посао регулисати. 
Порески саветник Милан Трбојевић каже за Тањуг да је Министарство финансија раније издало 
Мишљење у коме се наводи да ће долазак до посла морати да буде покривен документацијом, 
уколико послодавац жели да накнада остане неопорезована. 
"Остаје да се види више ствари, између осталог, шта ако запослени не успеју да скупе документа, 
како ће им послодавци онда то исплаћивати", каже он. 
Подсећа да важећи Закон о порезу на доходак грађана, као и Нацрт будућег, прописује лимит од 
3.837 динара за трошкове превоза без пореза. Истиче и да ће без тог износа остати радници који 
живе близу радног места, јер не долазе на посао ни превозом, ни аутомобилом. 
Како каже, опорезивање са 10 одсто износа намењеног за превоз запосленог је неповољно, јер је 
у питању веома мали износ за који се нешто тако посебно дефинише. 
Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић мисљења је да је то један 
од притисака да се регулише питање наплате коришћења градског превоза у Београду. 
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"Ово би био начин да се изврши притисак да, ако послодавац не купи карте, мораће да плаћа 10 
одсто виши износ, и то није коректно, и није у складу са Законом о раду", истиче Орбовић. 
Иначе, осим ове мере, Нацрт закона о порезу на доходак грађана предвиђа и већи неопорезиви 
део зараде. 
Уместо досадашњих 15.300 динара, порези и доприноси неће се плаћати на износ до 16.300 
динара. 
 

 

Вучић: Привредни раст 4,7 одсто у трећем кварталу 
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић саопштио је вечерас да је Србија у трећем 

кварталу ове године остварила, према првој процени, привредни раст од 4,7 одсто.  

Вучић је, гостујући на ТВ Пинк, рекао да се тако Србија нашла међу три земље у Европи са 
највећим привредним растом. 
Према његовим речима ова стопа раста је изванредна, и рекао је да очекује да ће раст БДП-а у 
овој години прећи 3,5 одсто, односно да очекује 3,6 или 3,7 процената за целу 2019. годину. 
Вучић је оценио да ти резултати показују да постижемо добре резултате и да, ако наставимо тим 
трендом у прва два квартала наредне године, то ће значити даље побољшање животног 
стандарда грађана Србије. 
Отварање аутопута од Обреновца до Сурчина 19. децембра 

Председник Вучић је најавио да ће 19. децебра, на Светог Николу, бити за саобраћај отворен 
аутопут од Обреновца до Сурчина. 
Грађанима Умке и Остружнице поручио је да ће аутопут имати четири траке и да ће се решити 
питање клизишта како би са Чукарице и Железника они могли да излазе на аутопут Милош 
Велики, а како не би морали да чекају завршетак новобеоградске излазнице са пута. 
Вучић је за ТВ Пинк рекао и да ће 9. новембра бити отворен аутопут од Ниша до Бугарске. 
Говорећи о уклањању транспарента са његовим и ликом члана председништва Босне и 
Херцеговине Милорада Додика са аутопута у Грделичкој клисури, а који је уклонио функционер 
Странке слобода и правда Марко Бастаћ, рекао је да могу да скину шта хоће, али да не могу да 
промене чињеницу да они нису изградили тај пут. 
Тај пут ће да остане за нове генерације, као резултат, каже рада свих чланова владе и навео да је 
ова власт изградила аутопут Милош Велики, Јужни и Источни Коридор, Ипсилон крак код 
Келебије на граници са Мађарском... 
Указао је и да ће захваљујући пројекту изградње брзе пруге ка Будимпешти, на деоници од 
Београда до Новог Сада за две године моћи возом да се стигне за 35 минута. 
Председник Србије изјавио је вечерас да очекује да наредних дана добије званичне податке да је 
Србија спустила незапосленост испод 10 одсто и тако достигла ниво ЕУ. 
То ће бити први пут да Србија има једноцифрену незапосленост, рекао је Вучић гостујући на 
Пинку. 
"Уз то, грађани ће имати и плате веће од 500 евра. За кратко време смо постигли нешто што ће 
ући у уџбенике. Поносан сам на те резултате", нагласио је Вучић. 
Како је рекао, посебно треба радити на достизању "српског сна", а коме се многи подсмеавају - 
да се младим људима омогући да могу да купе станове, аутомобиле и друго, а што ни у Немачкој 
и другим западним земљама не би могли лако да стекну. 
"То су веома добре вести, грађани могу да виде свакодневни напредак Србија и овог и других 
градова. Наравно да то не иде темпом који би људи хтели, али Србија и српска економија иду у 
добром смеру", нагласио је Вучић. 
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Истиче да би могли и брже да се развијамо када би људи више радили и да свако себи треба да 
постави питање да ли је радио толико да може више да зарађује. 
Вучић је рекао да ће минималац бити 254 евра односно око 30.000 динара и да је то за 65 одсто 
више него пре само пет година. 
"Поносимо се извозом у ИТ сектору. Укупан извоз земље био је 2011. године 11 милијарди, а сада 
чак 23 милијарде, што много говори о напретку. Ове године очекујем да остваримо апсолутни 
рекорд у привлачењу директних страних инвестиција и да повећамо нашу разлику у односу на 
околне земље, укључујући и земље ЕУ - Хрватску и Бугарску, што говори да ћемо развијеније 
земље и брже сустизати него што смо се надали", навео је Вучић. 
Вучић упутио саучешће због погибије радника у Чортановцима 

Председник Србије Александар Вучић упутио је саучешће председнику Турске и породицама 
двојице радника из Турске који су погинули данас на градилишту железницке пруге Београд - 
Нови Сад у Чортановцима. 
"Ужасна несрећа. Молио бих да приме моје саучешће, и Турском председнику и компанији", 
пренео је жаљење због несреће председник Вучић. 
Подсећа да је он недавно обишао то градилиште и да је тада, како је приметио, лоше стајала 
конструкција на коју се и он том приликом попео. 
Вучић је рекао да је иначе у питању фантастично градилиште на којем огроман труд и рад улажу 
српски радници заједно са Русима и Турцима који тамо раде. 
Само економски јаке земље су видљиве у свету 

„Први наш стратешки циљ је да земљу и себе мењаму, да свој приступ проблемима мењамо, да 
се демократизујемо и одржимо дисциплину у јавним финансијама, јер су само економски јаке 
земље видљиве у свету, истакао је вечерас председник Србије Александар Вучић. 
Говорећи о јучерашњим састанцима са представницима ЕУ у Бриселу, Вучић је казао да је 
економија наш „хлеб насушни“, и да је економија „све и свја“. 
„Само оне земље које су економски јаке видљиве су у свету. Економија и војска су два фактора 
снаге, али војска зависи од економије“, рекао је он. 
Каже да нема шта да замери Жан Клод Јункери и Федерики Могерини, и констатује да су они 
радили добро свој посао. 
„Али када видите да се променила тактика, то је као да крене киша да пада током утакмице и 
тада, због новонастале ситуације, узмете и шутирате са даљине. Идемо даље ка Европи, радимо 
свој посао, уз најближу сарадњу са Кином, Русијом, афричким и азијским земљама“, објаснио је 
Вучић. 
Најавио је, ако буде победила његова странка на предстојећим изборима, да планира велику 
афричку турнеју у септембру и октобру идуће године. 
Тиме, како додаје, жели да отвори прилике за наше компаније. 
„Боримо се за себе, гледамо на себе, али и регион, да направимо најближе односе међу нама. У 
тој сарадњи ићи ћемо два корака напред, један и по назад, али ћемо ипак напредовати. На 
састанку 10.октобра у Охриду направићемо нови корак напред“, најавио је он. 
Вучић је додао да албански премијер Еди Рама вероватно није ни желео да дође у Брисел, али да 
му је захвалан што је заинтересован за тешње односе у региону. 
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Струја скупља од децембра, Антић открио за колико  
Извор:Новости Онлине 

 

Министар енергетике рекао да ће струја бити скупља на рачунима од децембра, који пристижу у 
јануару 
Електрична енергија ће од 1. децембра за домаћинства поскупети 3,9 одсто јер је Агенција за 

енергетику дала сагласност за то. То значи да ће рачуни бити већи између 100 и 110 динара. 

Министар енергетике Александар Антић рекао је за РТС да ће струја бити скупља на рачунима 

од децембра, који пристижу у јануару. 

Према његовим речима, струја за индустрију неће поскупљивати. 

Антић је рекао да дуже од две године није било корекција цена струје. 

"Последњи пут је значајније подизана 2015. године, 2016. и 2017. била је минимална корекција, 

2018. и 2019. није било корекције. Имали смо оправдане захтеве енеретских компанија, све већи 

је улазак обновљивих извора енергије, има трошкова преношења те енергије, али постоји и 

значајан раст цена струје на светском тржишту", нагласио је министар енергетике. 

Поскупљење је, каже, далеко испод захтева и трошкова енергетских компанија. 

"И са том ценом имамо најјефтинију струју у региону, Европи, источноевропских земаља. Да 

кажем да је струја у Србији за 7,2 одсто нижа него у Македонији, 18,9 одсто од БиХ, 24 одсто 

него у Албанији, 35,8 одсто од Бугарске, 79,97 одсто од Хрватске, 85 одсто од Румуније, 125 одсто 

од Словеније", рекао је Антић. 

 

 

 
 

Потписан нови Колективни уговор у ХБИС Сербиа 
Пише: Подунавље.инфо 
 
Колективни уговор у смедеревској Железари, сада ХБИС Сербиа, потписали су репрезентативни 
синдикати (Самостални И АСНС) са послодавцем, објављено је штуро на сајту АСНС-а. 
 “После дугих преговора у ХБИС Сербиа потписан је нови Колективни уговор са роком важења 
од три године. Цена рада остала је иста али су уговорени додатни бонуси за запослене и то до 
20% месечно на основну зараду”, рекао је Саша Чолић, главни повереник АСНС и један од 
потписника новог Колективног уговора за сајт АСНС-а. 
Како се наводи, Колективни уговор је потписан 28. октобра 2019. године, а поред АСНС, потпис 
је ставио и ССС, и испред послодавца генерални директор Сонг Сихаи. Преговори су трајали 50 
дана. 
Иначе, више детаља овај портал није успео да сазна, јер им председник Самосталног синдиката 
Синиша Прелић није одговарао на позиве, а Саша Чолић, повереник АСНС-а, није желео за 
портал Подунавље.инфо да даје изјаве, зато што су детаље новог Колективног уговора тражили 
и од Ранке Савић, председнице, пошто информацију претходно нису добили од Чолића. 
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Републички завод за статистику: Раст извоза, увоза и дефицита у 
Србији 
Аутор:ФоНет  

 

Спољнотрговинска робна размена Србије у првих девет месеци ове године износила је 34,9 
милијарди долара, што је 1,6 одсто више него у истом периоду 2018, саопштио је Републички 
завод за статистику. 
Извоз је увећан за 0,7 одсто и достигао је 14,6 милијарди долара, док је увезено робе у вредности 
од 19,5 милијарди, што је 2,3 одсто више него прошле године. Спољнотрговински дефицит 
наставио је да се увећава и на крају трећег квартала износио је 4,89 милијарди долара, што је 
повећање од 7,3 одсто у односу на исти период претходне године. У складу с тим смањује се 
покривеност увоза извозом и она сада износи 74,9 одсто, што је 1,2 процента мање него у истом 
периоду 2018. 
Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане 
споразуме о слободној трговини, а чланице Европске уније чине 62,6 одсто укупне размене. 
Највише смо извозили у Немачку, 18,6 милијарди евра, а следе Италија са 15,3 и Босна и 
Херцеговина са 11,3 милијарде. Немачка је прва и на увозној страни са 25,3 милијарде долара, а 
следе Кина са 17,7 и Италија са 17,1 милијарду долара. 
Међугодишњи раст индустријске производње у Србији у септембру 1,6 одсто 

Индустријска производња у Србији у септембру ове године била је 1,6 одсто већа него у истом 
месецу 2018, али и даље каска за прошлогодишњом, јер је у прва три тромесечја за 0,7 одсто 
мања него у прва три квартала прошле године, саопштио је Републички завод за статистику. 
Највећи раст од 1,7 одсто у септембру је остварен у сектору прерађивачке индустрије, рударство 
је имало раст од 1,6, а снабдевање електричном енергијом, гасом и паром 1,1 одсто. 
Пад од 1,4 одсто у септембру је забележен у производњи нетрајних производа за широку 
потрошњу, док је производња капиталних производа била мања за 1,9 одсто. 
 

 

 
 
 

"РАДНИКЕ ЗАДРЖАВАМО И ЈАПАНСКИМ МЕТОДАМА" Питали смо 
директоре могу ли сачувати људе, а један одговор нисмо очекивали 
Аутор:Тања Ковачевић  
 
Компаније у Србији за сада у доброј мери успевају да задрже раднике, али њихови власници и 
директори тврде да је ситуација тешка и да нису сигурни да ће моћи још дуго да приволе 
запослене да остану ако добију добру пословну понуду из иностранства. 

http://rs.n1info.com/journalist133/FoNet-
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Менаџери тврде да покушавају да побољшају услове што већим платама и бољим опхођењем 
према радницима, али да на тај начин ипак могу тешко да задрже поједине професије, попут 
возача.  
Најновији извештај Светске банке "Миграције и одлив мозгова у Европи и централној Азији" 
истовремено показује да је ипак сваки седми Србин (14 одсто) напустио своју матичну земљу и 
отишао да живи у иностранство, док се суседна Хрватска налази на другом месту по висини 
стопе емиграције у Европској унији. 
Радослав Веселиновић, председник "Галеб Групе" 
"Тренутно успевамо да задржимо раднике, али се много трудимо, на различите начине. Немамо 
неких великих одлазака, али смо морали да повећамо плате и то далеко изнад републичког 
просека. Радимо доста и на едукацији наших запослених, школујемо их како би били што 
образованији", каже Веселиновић. 
"Наравно, потребно је понудити много више од добре плате, а битни су и услови у којима се 
ради. Трудимо се да људи код нас раде у што уређенијем систему, па велику пажњу поклањамо и 
сајмовима, тим билдингу, а сада уводимо и јапанску технологију организовања пословања, у 
преводу чинимо све што чини задовољство запосленима". 
Зоран Дракулић, председник "Поинт Групе" и председник српског пословног кулба 
"Привредник" 
"Раднике је све теже задржати и ситуација је тешка, јер запослени одлазе када добију добру 
пословну понуду. 
Имамо мањак радне снаге и поред великих примања у односу на оно што је у Србији просек. 
Није уопште лако задржати раднике. Одлазе нам нарочито квалификовани радници и возачи 
камиона, тако да је доста тешка ситуација. 
Тешко је задржати сваког запосленог који види неку шансу и много већу понуду у 
иностранству." 
Небојша Матић, власник "Микроелектронике" 
"Ми немамо проблем са одласком радне снаге, али из сектора технологија генерално мало људи 
одлази. За 20 година колико постојимо и од 200 до 300 људи са којима смо сарађивали, можда 
је једно или двоје отишло из државе, што је врло мали проценат. Јако мало људи релативно из 
овог сектора напушта Србију. Њима је добра и плата, али и услови живота у нашој земљи, док на 
крају крајева ни тамо негде живот није лак. 
Често они који оду схвате да су погрешили, али никада неће то признати и зато се не враћају. 
Одлазе возачи, то је јасно, али они тамо не раде као код нас, тамо раде и викендом за неку другу 
фирму, једноставно раде више послова. И овде ако радите три посла, имаћете три пута већу 
плату." 
Драгољуб Вукадиновић, председник "Металац Групе" 
"Ми за сада немамо већих проблема са одласком радника, али нисам убеђен да ће тако бити и у 
будућности. 
Сада имамо око 2.000 запослених и знам за неколико који су отишли у иностранство. То су 
углавном били неквалификовани радници, млађи и без породице. Ми водимо рачуна о људима 
који су квалитетни, нормално најпре кроз плате. Најугроженији смо са возачима, иако тренутно 
немамо проблема. Трудимо се да имају пристојна примања, да им се не исплати да иду ван за 
неку плату од 500 до 600 евра више, где имају и далеко веће трошкове. 
Дугорочно се види проблем, јер је све мање људи на бироу. Рецимо, ми размишљамо о новом 
програму и мало се плашимо да ли бисмо на заводу нашли 300 људи да ради, јер одлази и више 
њих него што ми региструјемо, поготово оних који иду на три или шест месеци преко 
туристичких виза". 
Упозорава и ММФ 
Да су миграције радне снаге, најчешће квалификоване, озбиљан проблем за Србију указао је 
недавно и Међународни монетарни фонд. 

https://www.blic.rs/biznis/vesti/mesecno-se-iz-srbije-iseli-4250-ljudi-detaljno-istrazivanje-upalilo-alarme-upozorenje/5wt5y0q
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Како је ова међународна финансијска институција упозорила , Србија је земља у коју радо 
долазе страни инвеститори, али и земља која има све израженији проблем одлива радне снаге. 
Зато је први пут у извештају сугерисала влади да донесе пакет мера како би се зауставио "одлив 
мозгова", односно спречиле даље миграције, посебно квалификованих радника. 
 

 

ОТВОРЕНА НЕМАЧКА ФАБРИКА У СУБОТИЦИ Инвестиција од 
милион евра, посао за 100 радника 
Извор:Блиц Бизнис 
 
Председник Покрајинске владе Игор Мировић и градоначелник Суботице Богдан Лабан 
отворили су данас у Суботици фабрику немачке компаније "Б+Б Тхермо-Тецхник ГмбХ" за 
производњу термотехничких сензора, која ће, како је најављено, запослити 100 радника. Реч је о 
инвестицији вредној милион евра. 
"Фабрике које видимо данас, овде у Индустријској зони у Суботици, симболи су привредне 
сарадње са земљама из целог света. Спремни смо за нова директна улагања у зонама које смо 
изградили и опремили широм АП Војводине. Циљ нам је да стопа незапослености у АП 
Војводини буде испод осам процената и то ће бити наш најзначајнији резултат", нагласио је 
Мировић. 
Како је председник Покрајинске владе рекао, Немачка предњачи у улагањима на територији АП 
Војводине и то је за нас веома важно, што због запошљавања наших људи, што због технологије 
која стиже са немачким компанијама. 
"Досадашња немачка улагања у АП Војводини достигла су 1,4 милијарде евра, а тренутно ради 
око 50 немачких компанија које запошљавају више од 60.000 радника у нашој земљи, а од тога 
22.000 радника у АП Војводини", истакао је Мировић. 
Градоначелник Лабан је навео да је у Привредној зони "Мали Бајмок" и Слободној зони 
тренутно радно ангажовано више од 6.000 људи и да је у у три велике немачке компаније: 
"Сименсу", "Норма групи" и "Континенталу", не укључујући око 400 запослених у 
"Дункермоторену" који је постао део америчке групације "Аметек", запослено нешто више од 
4.000 радника. 
Отварање фабрике "Б+Б Сенсор Солутионс", додао је, битно је за град Суботицу, јер поред нових 
радних места значи и довођење нових технологија и знања, али је веома важно и за сигурност и 
бољи животни стандард 15 наших суграђана запослених у овој фабрици, као и за њихове 
породице. 
"Драго ми је што компанија послује на готово истим принципима на којима је базиран и наш 
став када је реч о пословању у Слободној зони: схватити и разумети шансе, пословати 
квалитетно и створити поверење партнера уз континуриано увођење иновација у пословању. 
Након 'Дункермоторена' који ће ускоро обележити десет година рада у Суботици и компаније 
'Бојсен' која гради свој производни погон, "Б+Б Сенсор Солутионс" је трећа компанија која је у 
наш град дошла из исте области у Немачкој – Шварцвалда. Та чињеница најбољи је показатељ 
да се добар глас о Суботици далеко чује", истакао је Богдан Лабан. 
Иако је у питању мала компанија, подвукао је градоначелник Лабан, за Суботицу је њен долазак 
велики комплимент, јер је познато да су мале породичне компаније много обазривије у бирању 
локација за своју инвестицију и да долазе само тамо где процене да су ризици пословања 
занемарљиви. 
Директор "Б+Б Сенсор Солутионс д.о.о" у Суботици Данијел Шпехар изјавио је да је данас 
велики дан за ову компанију, јер су јој, како је рекао, доласком у Србију, у АП Војводину, 
отворене многе пословне могућности и пружена прилика за упознавање младих стручњака које 
имамо, а у плану је и премештање производних линија из Кине у нашу земљу. 
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Отварању фабрике присуствовали су и саветник председника Републике Србије за привреду 
Јорг Хескенс и прва секретарка и шефица Одсека за економску сарадњу Амбасаде СР Немачке 
Леони Рајмерс. 
Компанија "Б+Б Тхермо-Тецхник Гмб" послује од 1984. године са седиштем у Немачкој, а 
производне погоне, поред Суботице, има и у Холандији, Кини и Хонгконгу. 
 

 


