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У 2015. у Србији 2.000 предузетника више
Танјуг
Број предузетника у Србији порастао је у 2015, показали су подаци Агенције за привредне
регистре (АПР) за првих 10 месеци, а број предузетничких радњи у том периоду већи је за око
2.000.
У првих 10 месеци ове године основано је укупно 28.083 предузетничких фирми, док је
истовремено и обрисано њих 26.108, речено је Тањугу у АПР-у.Кад се подвуче црта, према
подацима Регистра привредних субјеката АПР-а, у новембру је било 218.003 активних
предузетника, док их је последњег дана 2014. било укупно 215.367.
Како ствари стоје, у овој години су кључ у браву највише стављали предузетници који су
отварали ресторане и покретне угоститељске објекте, њих 2.066, а следе они из делатности
припремања и послуживања пића, 1.820, те трговина на мало у неспецијализованим
продавницама претежно храном пићима и дуваном, 1.546.
На листи првих пет предузетничких делатности који су највише затварали радње, нашао се и
такси превоз, где је затворено њих 1.272, као и фризерски и козметички салони, где је
затворено 1.178.
Занимљиво је што подаци АПР показују да су највише брисане делатности углавном и оне које
су највише и поново уписиване у регистар.
Тако је прва делатност на листи основаних предузетничких радњи у првих 10 месеци ове
године, такође ресторани и покретни угоститељски објекти, са основаних 2.114 радњи, а
следи, исто као и на листи брисаних, припремање и послуживање пића са 1.603 отворених
радњи.
У поменутом периоду ове године, отворено је 1.566 фризерских и козметичких салона, затим
992 радње из сектора трговина на мало у неспецијализованим продавницама претежно храном
пићима и дуваном. Рецимо, отворено је 927 предузетника у области такси превоза.
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Посматрајући листу од 10 највише новооснованих и брисаних радњих, само на листи основаних
појављује се 960 предузетника из области рачунарског програмирања и њих 909 који су
регистровани као консултантске услуге.
Када је реч о привредним друштвима, од почетка године закључно са октобром основано је
укупно 6.842 привредна друштва, а обрисано је 1.802.
Регистар привредних субјеката показао је да је у новембру било 120.213 привредних
друштава, а на дан 31.12.2014. било их је укупно 115.692.
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Стрмоглав пад цена метала
Србија због јевтиног бакра, алуминијума, челика... због пада тражње на светском тржишту већ
пет година бележи губитке у извозу
Аутор: Александар Микавица
Потпаљивање друге високе пећи у „Железари Смедерево” (Фото Танјуг/Марко Ђоковић)
Кретање цена на светском тржишту српским металурзима већ пет година не иде наруку. Цене
сировина драматично падају од марта 2012, а бакра и алуминијума, још од почетка 2011. Цена
бакра је, са око 10.000 долара за тону почетком 2011, пала на 4.525 долара почетком децембра
ове године. Тона алуминијума на светским берзама ових дана је 1.462 долара, а у исто време
2014. вредела је 2.000 долара.
Србија је смањила удео у светском извозу метала са 0,18 у 2008. на 0,1 одсто. Овај пад је
последица мањег извоза гвожђа и челика после 2011, док се удео нашег извоза обојених
метала није мењао.
Удео алуминијума и бакра у вредности нашег укупног извоза од почетка 2015. до краја октобра
био је 4,3, а челика 3,6 одсто.
– У рудницима метала и металургији Србије данас послује 516 предузећа са око 17.300
запослених, док је 2001. у њима радило 42.568 људи – каже Љубиша Обрадовић, секретар
Удружења за металну, електроиндустрију, руднике метала и металургију Привредне коморе
Србије. – До великог смањења производње, извоза и броја запослених у овом делу српске
индустрије у последњих 15 година дошло је због мањег прилива капитала, високих камата на
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банкарске кредите и смањења иностране тражње. У последњих пет година преполовљена је
производња основних метала, што је последица застоја у раду „Железаре Смедерево”, али је
вађење руде повећано за 50 процената.
Супротно очекивањима, иако важе за велике извознике, укупан спољнотрговински биланс
рудника метала и српске металургије није позитиван. У 2014. извезли су за 1,5, а увезли за 1,7
милијарди долара.
Због повећаног увоза руде гвожђа за „Железару Смедерево”, спољнотрговински биланс наших
рудника од почетка године до краја октобра био је у дефициту 122, али су произвођачи метала
у исто време били у плусу око 40 милиона евра.
Према речима Стојана Стаменковића, уредника месечника „Макроекономске анализе и
трендови” Економског института, од смедеревске железаре ове године се очекивало да знатно
допринесе расту извоза и укупној вредности бруто домаћег производа.
– Железара је прорадила почетком ове године и производња је повећана, али су главни
ефекти везани за рад обе високе пећи и за налажење стратешког партнера. Купаца за сада
нема. Само у најавама – казао је Стаменковић на представљању последњег броја овог
часописа. Обим производње основних метала сада је испод половине производних резултата
из првог полугођа 2008. Бољим резултатима ништа није помогло што је у септембру остварен
међугодишњи пораст од 13,8 одсто, а у периоду јануар–септембар за 23,5 процената.
У погледу најављене динамике производње железаре и њеног доприноса расту БДП-а отворено
је неколико питања, сматра Стаменковић. Прво, да ли ће и када у пуном погону бити обе
високе пећи? Друго, хоће ли заиста бити купца за железару, али и тражње за њену производњу
док се она не прода. Треће, може ли да буде и када ће бити рентабилна?
Ово последње је кључно за најављивано повећање бруто домаћег производа, указује
Стаменковић. Не мора повећање обима производње да значи и исто толико повећање бруто
додате вредности. Јер, са повећањем физичког обима производње не мора да дође и
повећање бруто домаћег производа, указује Стаменковић.
Професор др Љубодраг Савић је, међутим, оптимиста када је у питању железара.
– Србија у железари не може сама да организује исплативу производњу. Ипак, мислим да смо
близу решења са Кинезима. Под условом, наравно, да се кинеској компанији, иза које стоји
кинеска држава, стави до знања да ће у том послу суделовати и наша држава. Али, Србија има
споразум са Европском унијом који је спречава да уложи и један динар у железару.
Остаје да се види да ли ће ЕУ дозволити Србији да државним гаранцијама подржи кинеску
операцију за спас њене челичане .
Кретање цена на светском тржишту челика нам, на жалост, такође не иде наруку. „Руже”,
судећи по извештајима са светске берзе, никоме не цветају. Чак ни Кинезима који имају
масовну и јевтину производњу. Зато су све очи упрте у покретање посустале европске, али и
јапанске привреде које су велики потрошачи не само челика, већ и осталих основних метала.
4

Деветомесечни биланс
Од почетка 2015. до краја септембра Група РТБ „Бор” извезла је робе за 53,6 милиона долара,
што је 2,3 пута више него у истом периоду прошле године. Извоз РТБ „Бор” – топионица и
рафинација у том периоду вредео је 45,5 милиона долара.
Према подацима ПКС, Ваљаоница алуминијума „Импол Севал” – Севојно извезла је за девет
месеци робе за 127,9 милиона долара, што је мање за 3,6 одсто у односу на исти период
прошле године. Ваљаоница бакра – Севојно је у исто време извезла за 74,8 милиона долара. За
17,3 одсто мање у односу на период јануар–септембар 2014. Иначе, ове две компаније су међу
15 највећих извозника у Србији.
Овогодишњи деветомесечни извоз железаре „Сирмијум стил” –Сремска Митровица вредео је
71,3 милиона долара, за 28,3 мање него у истом периоду лане.
Домаћи послодавци најнепопуларнији
Код странаца би радила трећина грађана Србије, четвртина би да буде „свој газда”, а сваки
пети највише воли државни посао
Аутор: Александар Микавицанедеља, 13.12.2015. у 11:23
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На сајмовима запошљавања младих „врста”
послодаваца није пресудна за избор
Да би се добио посао у Србији треба имати радног искуства, знања и вештина, среће, а ни веза
није на одмет, иако је ту врсту „препоруке” хиљаду анкетираних грађане Србије ставило тек
на четврто место међу неопходним условима за запошљавање.
У истраживању сајта послови.инфостуд.цом, у сарадњи с водећим порталима за оглашавање
послова у Босни и Херцеговини и Хрватској, с намером да се „сними” стање на тржишту рада у
ове три земље,супротно уобичајеном мишљењу, већина анкетираних у Србији , када би могла
да бира, не би изабрала „државни посао”. Највише, готово трећина, најрадије би радила у
некој страној фирми, четвртина би да „буде свој газда”, а сваки пети волео би државну
службу.
У анкети је било 60 одсто незапослених, 30 процената запослених, а око десет одсто се још
школује.
Држава као послодавац подједнако је популарна у све три земље, а рад за домаћег приватног
послодавца подједнако је непривлачан свима. У Србији је свега девет одсто испитаника
изабрало ову могућност.
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Супротно уобичајеном мишљењу, на радном месту испитаницима су најбитнији међуљудски
односи – 29 одсто, затим признање за обављен рад – 24, док је новац тек на трећем месту.
Четвртини испитаних је најважније колико ће бити плаћени.
На списку Националне службе за запошљавање у Србији у овој години у просеку је било око
740.000 људи месечно који траже посао. Готово трећина незапослених испитаника у овој
анкети без посла је од једне до три године, а сличан је и број оних који су без посла мање од
годину дана. Око 17 одсто анкетираних незапослених не ради више од пет година.
Најкраћи „стаж” на бироима за запошљавање имају анкетирани у Хрватској. Њих 27 одсто
незапослено је свега три месеца. Таквих је 14 процената у Србији, а 15 одсто у Босни и
Херцеговини. Као и прошлих година, већина незапослених испитаника, готово 70 одсто, тражи
било какав посао, без обзира да ли је у вези са струком. Искључиво у својој струци радила би
трећина испитаника, а њих два одсто изабрало би посао изван струке.
За 63 одсто незапослених испитаника при одабиру посла најважнија је сигурност радног места
и новац – 68 процена, док је за нешто мање испитаника (58 одсто) важна могућност
професионалног усавршавања и напредовања.
Без обзира на кризу, две трећине запослених испитаника из Србије планира промену посла.
Сваки пети анкетирани је изјавио да не жели да мења посао. Око 16 одсто је казало да би
посао променили само ако морају. Као и прошлих година, посао највише намеравају да
промене испитаници из Србије, а најмање Хрвати.
Упркос високој незапослености, која се, према званичним подацима, у овој години благо
смањује, око 53 одсто испитаника из Србије навело је да се не боји за своје радно место.
Највећу забринутост због губитка посла у региону изражавају Хрвати – 45 процената, у односу
на 36 одсто испитаника у Србији и готовио исто толико у БиХ.
Већина испитаника спремна је да волонтира уколико би постојала могућност сталног
запослења. Половина анкетираних школараца у Србији очекује да ће посао наћи у року од шест
месеци. Нешто више од четвртине сматра да ће им бити потребно годину и више. Да ће посао
тражити пола године до годину дана сматра 18 одсто испитаника, а петина сматра да ће им
бити потребно шест месеци до годину дана.
Око половине анкетираних који се још школују сматра да је најбоље посао тражити одмах
након завршетка образовања, док би трећина то чинила и током школовања. Слични подаци
важе и за БиХ док највећи број испитаника из Хрватске сматра да посао треба тражити још
током школовања.
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Од 500 фирми продато само 37
Када је Агенција за приватизацију августа прошле године објавила јавни позив за
прикупљање писама о заинтересованости инвеститора за приватизацију преостала 502
предузећа са зависним привредним друштвима
За многа предузећа одавно није било спаса
и на тај позив се у законском року одазвало 1.929 заинтересованих инвестиора, учинило се да
ће многе фирме добити нове газде и изаћи из дугогодишње агоније.
Највише заинтересованих инвеститора било је из Србије – 675, затим из Русије – 26, Немачке –
18, Мађарске –15, Италије – 13, САД – 12, док је по 11 заинтересованих инвестора било из Кине
и Чешке. Тако је, између осталог, „МК група”, чија је власник Миодраг Костић, послала писмо
о заинтересованости за приватизацију чак 67 српских компанија, међу којима су биле и ПКБ,
Метанолско-сирћетни комбинат Кикинда и велики број пољопривредних предузећа.
Међутим, већ у новембру прошле године било је јасно да за многе од 502 фирме из портфеља
Агенције за приватизацију нема лека нити ће бити купца. Зато је објављен списак од 179
предузећа која иду у стечај, осим 58 оних који постоје само на папиру и за које се знало да ће
бити „избрисана”, кључ у браву морала је да стави још 121 фабрика. У њима је било више од
5.000 радника. Међу предузећима која су одлуком Министарства привреде отишла у стечај
били су и многи некадашњи гиганти, а радници који су остали без посла практично су га давно
изгубили јер годинама или месецима нису добијали плате, али су се надали, долазили на
посао и чекали да се нешто деси.
Економиста Љубодраг Савић оценио је да је жалосно што се гасе некадашњи гигнати, али
напомиње да је то једном морало да се деси јер се заправо ради о признавању стварности, а
то је да је реч о фабрикама које углавном имају огромне дугове који су давно премашили
вредности њихове имовине па самим тим и нису ником привлачни за куповину.
За преостале фирме, Агенција за приватизацију је крајем прошле године најавила јавне позиве
за продају капитала, односно имовине, у 2015. години. Већ тада је професор Савић проценио
да ће у процес својинске трансформације ући мањи број предузећа, њих не више од 100, док
ће сва остала са списка од 502 предузећа у реструктурирању морати да иду у поступуак
стечаја.
– Разлог за то је тај што је углавном реч о предузећима која су у веома лошем стању па је због
тога изузетно тешко за њих пронаћи партнера – оценио је професор Савић. – Да је то било
могуће, то би било урађено досад. У сваком случају, предузећа у реструктурирању се могу
поделити у три основне групе: она која ће наставити досадашњу делатност, она која ће је
променити и предузећа која ће, нажалост, завршити у стечају. У првој групи ће се наћи она
предузећа која држава оцени као приоритетна за одржавање у животу. Ту је реч о
предузећима од којих зависе читави градови и региони па би њихово гашење било погубно.
Рецимо, ту, мислим на ФАП, „Петрохемију”, „14. октобар” и друга.
7

Заиста, оно што је он крајем прошле године проценио, у пракси се и догодило. Држава је
издвојила 17 стратешки важних предузећа, међу којима су управо они који су регионално
важни и од којих живе поједини градови, а за остале је за крај приватизације одређен
последњи дан ове године. По подацима које је „Дневник” претходних дана добио од Агенције
за приватизацију, од 502 предузећа за којеа је августа прошле године расписан јавни позив о
заинтересованости, до овог месеца продато је свега 37. У одговору Агенције за приватизацију
уз тих 37 продатих предузећа наведено је и да је „успешно реализована и трансакција за „Ал
рањафед” Абу Даби – пројекат реализован на основу међудржавног споразума. Ту је Агенција
за приватизацију пружала административно-техничку подршку реализације пројекта.
Љ. Малешевић
Зарађено 36,8 милиона евра
У Агенцији за привазтизацију су за „Дневник” објаснили да је јавни позив за продају капитала
односно имовине расписан за укупно 103 предузећа. Ако је од тог броја продато 37, то значи
да су у 66 предузећа приватизације биле неуспешне па су онда она, као и оних 179 из прошле
године, завршили у стечају. У протеклој години, Агенција за приватизацију је од закључених
уговора о продаји тих 37 предузећа, као и од трансакција за Ал рањафед, остварила укупан
приход, како су нам рекли, од 36.781.342 евра.
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/najvise-otkaza-u-geodetskom-zavodu-fondu-pio

Највише отказа у Геодетском заводу, Фонду
ПИО...
Ступила је на снагу Одлука о максималном броју запослених у државним органима,
систему јавних служби, АП Војводини и локалним самоуправама, а усклађивање броја
запослених с њом мораће да буде
спровредено у наредних 60 дана, односно до почетка фебруара 2016. године.
По тој одлуци, поједина министарства и државне институције мораће да отпуштају запослене,
а неке имају простора за ново запошљавање. Тако вишка запослених има у министарствима
пољопривреде, трговине и спољних послова, али зато мањка има у министарствима
финансија, рада, просвете, културе, правде, државне управе. Виша запослених има у Фонду
ПИО, Републичком заводу за статистику, Агенцији за регионални развој, НСЗ-у, Агенцији за
приватизацију, Фонду за развој, Агенцији за реституцију, Републичкој дирекцији за имовину...
Конкретно, то значи да ће Фонд ПИО, који сада има 3.141 запослених, а на основу Одлуке о
максималном броју запослених има право на 3.069, морати да у наредна два месеца утврди
вишак од 172 запослена. Највећи вишак запослених има Републички геодетски завод, где је
запослено 2.352 радника а дозвољено је 2.078, из чега произлази да ће 274 радника морати
бити проглашено за вишак. У Министарству пољопривреде има 1.591 запослени, а од фебруара
ће морати да их буде 247мање да би се дошло до дозвољеног броја од 1.344.
Вишка запослених има и у Министарству трговине, и то 107. Тренутно тамо ради 859 људи, а
дозвољено је 752. У Републичком заводу за статистику вишак је 30 радника јер их тренутно
има 485 а дозвољено је 455. У Националној служби за запошљавање тренутно има 1.665
запослених и тај број се до фебруара мора смањити за 12 да би се ускладио с Одлуком која
8

прописује 1.653. Исто толико, 12 запослених вишка има и Агенција за приватизацију, која
тренутно запошљава 190 радника, а дозвољено јој је 178. Пошто ће та агенција, по најави
министра првиреде Жељка Сертића, до краја године бити укинута, утврђени број запослених
ће бити систематизацијом припојен Агенцији за лиценцирање стечајних управника.
У Министарству спољних послова вишак су 23 запослена. Тамо тренутно ради 980, а дозвољено
је 957. Фонд за развој треба да отпусти шест радника јер их тренутно у њему има 66, а треба
60. У Агенцији за реституцију има 162 запослена, што је осам више од дозвољеног броја, док
је у Републичкој дирекцији за имовину вишак двоје радника да би се садашњи број од 78
смањио на 76, колико је дозвољено.
У исто време, док државне институције у којима постоје вишкови размишљају о томе кога ће у
наредна два месеца оставити без посла, у Министарству финансија имају могућност да запосле
82 нова радника. Тренутно у њему ради 268, а дозвољено је 350. Управа царина, у којој
тренутно има 2.427 запослених, може да прими још 29 да би имала укупно 2.456, колико јој
Одлука о максималном броју дозвољава. Право на запошљавање 21новог радника има и
Инспекторат за рад јер тренутно ту ради 264 људи, а дозвољено је 285, док Министарство
рударства и енергетике може додатно да запосли 20 радника да би достигло дозвољену бројку
од 285...
На највећим мукама ће бити градоначелници и председници општина јер они треба да направе
спискове за вишкове од готово 6.000 запослених. Од укупног броја вишка запослених у
локалним самоуправама готово трећину треба да отпусте војвођанске општине, с тим што 12
од 53 имају мањак запослених.
Љ. Малешевић
Посао у Управи за аграрна плаћања
Влада Србије дала је сагласност Управи за аграрна плаћања да наредне године запосли 103
службеника.– Запошљавање толиког броја људи неопходно је да би Србија из фондова ЕУ
могла преузети неповратна средства намењена пољопривреди – објаснио је директор Управе
Бојан Живановић
Конкурс за запошљавање ће бити расписан ускоро, а у плану буyета за пољопривреду за 2016.
годину опредељено је 190 милиона динара за зараде новозапослених у Управи за аграрна
плаћања. Управа тренутно запошљава 66 радника.
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