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Крагујевац: У 2019. години пословало рекордних 7.500 предузетника 
 
Рекордних 7.500 активних предузетника пословало је у Крагујевцу у прошлој години, а у 
претходних пет година у том граду је регистровано 1.558 нових предузетника. 
По подацима Градске управе, у Крагујевцу се годишње угаси педесетак привредних друштава и 
око 600 предузетничких радњи, али са радом почне двоструко више. 
„Скренуо бих пажњу на оне компаније које имају велики број запослених, које имају просечан 
лични доходак већи него што је крагујевачки, па и већи од републичког, да су те компаније у 
пуном замаху и да оне у ствари дају прави тон и слику привреде Крагујевца“, рекао је за 
телевизију Крагујевац члан Градског већа за привреду Радомир Ерић. 
Најавио да се у Градској управи праве договори око подстицаја за предузетнике и да ће такав 
документ који је у изради, бити представљен скупштини. 
„У договору са градоначелником правимо програм како би омогућили привредницима који се 
развијају односно који имају на намеру да праве нови пословни и индустријски простор и да 
запошљавају нове раднике, да њима омогућимо путем пореза на имовину олакшице или 
субвенцијеи“, рекао је Ерић. 
 

Мали: Србија претиче друге по успешности економије 
 
Србија претиче друге по питању успешности економије и да тај моменат треба задржати, 
изјавио је данас Министар финансија Синиша Мали гостујући у Јутарњем програму на 
телевизији Пинк. 
Мали је грађанима честитао и Дан државности – Сретење и навео да сви заједно треба да 
наставе да граде лепшу и бољу Србију, саопштено је из његовог кабинета. 
Он је, коментаришући оцену магазина „ФДИ Интелиџенс“ Фањеншел Тајмса да је Србија једна 
од економских звезда, објављену у специјалном додатку „Србија муњевито иде напред“, рекао 
да је то још једна потврда успеха српске економије и оценио да је 2019. година била веома 
важна, јер означава прекретницу у развоју. 
„Тешке мере смо спровели и дошли смо до 2019. године када смо другу годину заредом 
остварили стопу раста преко 4 одсто, када смо потпуно стабилизовали наш јавни дуг. Сада смо 
на испод 50 одсто БДП-а, а јавни дуг је био и преко 77 одсто у једном тренутку“, рекао је Мали. 
Он је додао да четврту годину заредом Србија има суфицит у буџету и оценио да резултати 
мењају економску перспективу Србије набоље. „Историјски резултат смо остварили по питању 
стопе незапослености, јер први пут од 1996. године, од када се мери по новој методологији, она 
је испод 10 одсто, а била је 25,9 одсто 2013. године. 
То су резултати о којима желимо да причамо, то су резултати на које смо поносни“ рекао 
је Мали. 
Он је нагласио да су инфлација и курс динара стабилни, а да је после година пропадања српске 
економије, сада главна тема колико ће порасти плате и пензије. 
„Видећемо, то зависи од фискалног простора, али знамо да ће расти. Просечне плате у 
децембру су преко 500 евра, а хоћемо и 600 и 700 евра, а дефинисали смо да ће 2025. 
године просечне плате бити 900, а 430 евра пензије у нашој земљи. Добро је да се пише о томе, 
јер то за нас значи да улазимо у стопе високог економског раста.“, објаснио је Мали. 
Он је навео да је сада циљ да српска економија што брже расте и да је њен погон пројекат 
„Србија 2025“ . 
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„Тај пројекат подразумева 14 милијарди евра нових инвестиција у ауто-путеве, у образовање, у 
здравство, у наше младе, што је веома важно. Ми желимо да стопу економског раста задржимо 
и убрзамо и да она буде 5, 6 или 7 одсто. Кажу сви да је могуће, ја исто мислим, али од 
нас зависи хоћемо ли бити довољно способни и паметни то да спроведемо“, нагласио је Мали. 
Министар је изразио наду да ће са, како је рекао, одличном базом из 2019. године и 
индикацијом да ће раст бити још бржи у годинама које долазе, бити остварен бољи и 
квалитетнији животни стандард грађана у што краћем року. 
„Не постоји земља која четири године заредом има суфицит, која остварује високе стопе раста, 
која је смањила удео јавног дуга у БДП, и која је с друге стране смањила незапосленост. За нас 
је важно да још више убрзамо нашу економију, нисмо ми задовољни. Ово је тек почетак за нас, 
а хоћемо још боље, хоћемо још више“, рекао је Мали. 
Такође је подсетио да је Фајненшел Тајмс прошле године дао признање Србији да је прва у 
свету по питању привлачења страних директних инвестиција. 
„Тако смо 2018. године имали 3,4 милијарде евра, а 2019. смо на 3,8 милијарди евра 
инвестиција, што је преко 60 одсто свих инвестиција које долазе у овај регион. Ми смо 
постали препознатљиви као атрактивна дестинација, где сви желе да дођу, да отварају 
фабрике. Па није ни чудо што отварамо фабрике сваких пар дана“, рекао је Мали. 
Он је додао да ће се наставити са даљим смањењем оптерећења на зараде и даљим улагањима 
која треба да осигурају да пословно окружење буде атрактивно и конкурентније, јер како је 
оценио, Србија другу будућност нема. Говорећи о најављеној посети кинеског председника 
Си Ђинпинга, Мали је навео да то говори о мудрој спољној политици која се спроводи, али и о 
атрактивности земље за даља улагања, што како каже, светски економски гигант препознаје. 
 

Фискални савет не сугерише приватизацију ЕПС-а 
 
Фискални савет у петак је реаговао на Данасов текст о Електропривреди Србије, наводећи да су 
препоруке Фискалног савета за реформу и повећање инвестиција ЕПС-а нетачно пренете. 
„У тексту под називом „ЕПС од октобра акционарско друштво“ наведено је: „С обзиром да власт 
у Србији нерадо издваја буџетска средства за инвестиције, нарочито ако је реч о милијардама 
евра, евидентно је да и процена Фискалног савета сугерише да потребна финансијска средства 
ЕПС треба да пронађе кроз приватизацију.“ 
Напротив, анализа Фискалног савета показује да свих 5,6 милијарди евра, колико је неопходно 
за нове инвестиције у следећих десет година, ЕПС може и требало би да обезбеди искључиво 
реформом свог пословања – а не из приватизације нити из буџетских средстава. 
Предложене реформе смо дефинисали и квантификовали њихове ефекте, и јасно показали да 
је на Влади и самом предузећу одговорност да их коначно спроведе.“, наводи се у саопштењу 
Фискалног савета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 

НСЗ: Расте интересовање за запошљавање угоститеља 
Извор: Танјуг 
     

БЕОГРАД. Запошљавање радника у области угоститељства у благом је порасту, имајући у виду 

да се отвара све више хотела, а највише потребе за радним ангажовањем овог кадра има у 

Београду, Новом Саду, Краљеву, Крагујевцу, Нишу... 
 

Према подацима Националне службе за запошљавање (НСЗ), у прошлој години 11.343 лица са 

евиденције те службе угоститељске струке успело је да се запосли. 

На основу статистицких података, просечно време чекања на запослење угоститеља до сада је 

било око четири године. 

Закључно с последњим даном јануара, ове године на евиденцији незапослених лица 

регистровано је 17.527 њих из угоститељске струке, махом припремачи намирница, сервири, 

помоћни угоститељи, кувари, келнери, туристички и угоститељски техничари, конобари, 

кувари, економисти за туризам и виши угоститељи, дипломирани туризмолози... 

У јануару се 660 лица са евиденције НСЗ угоститељске струке запослило, а у истом периоду 

регистровано је 73 огласа за 130 извршилаца у области угоститељства и туризма, на које се 

пријавило 40 кандидата. 

Током 2019. године, највише пријављених потреба за запошљавање радника у 

угоститељству било је у Београду (1.406), потом следе Нови Сад (304), Краљево (188), 

Крагујевац (119), Ниш (106). 

У Врњачкој Бањи је прошле и ове године отворен већи број хотела са четири и пет звездица, а 

самим тим је исказана потреба за радницима угоститељске струке, и то највише конобаре, 

куваре, собарице, рецепционере, аниматоре... 

Послодавци које редовно обилазимо у склопу својих активности исказали су потребе за пријем 

од 70-80 радника већ у току марта, кажу у Филијали Краљево НСЗ (испостава Врњачка Бања). 

Најављују да ће 4. марта бити одржан сајам запошљавања и образовања у области 

угоститељства, како би се олакшало налажење правих кандидата, а већ сада, кажу влада велико 

интересовање. 

Иначе, у Врњачкој Бањи на евиденцији НСЗ има више од 200 незапослених угоститељских 

радника свих профила од чега 65 нема радног искуства, кажу у овој филијали. 
 

 


