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Пензије веће са опоравком привреде
Аутор: Јасна Петровић-Стојановић
Ако учешће пензија у БДП-у буде испод 11 одсто, месечна примања пензионера ће се од следеће
године усклађивати два пута годишње, обећавају у Министарству рада
Да би 1,7 милиона пензионера у Србији од 1. априла 2018. године могло поново да рачуна на
усклађивање пензија с растом цена на мало и делом раста БДП-а, два пута годишње, учешће
нето пензија у бруто друштвеном производу требало би да буде испод 11 одсто, потврђују за
„Политику” из Министарства рада.
Услов је да и после повећања пензија ово учешће буде до 11 процената, с тим што о проценту
тог повећања одлучује влада, на предлог министарства.

И пуне клупе остављају наставнике без посла
Аутор: Миленија Симић-Миладиновић
За Унију синдиката просветних радника 800 одељења значиће око 2.300 технолошких вишкова
више, док министар просвете подсећа да су прављена одељења с малим бројем ученика да би се
сачувала радна места
Формирање одељења, посао који је за наредну школску годину морао бити завршен до 15.
августа, према стручном упутству Министарства просвете, готово је бацило у сенку најважније
разлоге за најављени штрајк просветара у првим септембарским данима. Правила којих су
школе морале да се придржавају распоређујући ђаке утицала су на то да у Србији нестане 800
одељења, процена је Уније синдиката просветних радника Србије.
Младен Шарчевић, министар просвете, на то реагује тврдњом да су претходних година у
школама у Србији прављена „лажна одељења”, с малим бројем ученика, како би се сачувала
радна места у просвети и да се томе морало стати на пут.

Скраћени часови у 750 школа и протести запослених у просвети
Извор:Танјуг
Унија синдиката просветних радника Србије (УСПРС) најавила је да ће 1. септембра ступити у
једнодневни штрајк скраћењем часова на 30 минута у 750 школа у Србији чланица тог
синдиката, а да ће у подне тај синдикат организовати протесте у више градова, због лошег
положаја запослених у просвети.
Како је на конференцији за новинаре рекла председница УСПРС Јасна Јанковић, 1. септембра
на степеништу испред Министарства просвете у Немањиној улици у Београду биће одржана
конференција за новинаре.
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„Штрајк је само почетак наших синдикалних активности”, каже Јанковић и наводи да ће
УСПРС до 4. септембра знати да ли су прихваћене њихови предлози на Нацрт закона о
запосленима у јавним службама или они државу не занимају.
Упитана што се нису договорли са Синдикатом радиника у просвети Србије и Сидникатом
„Независност” који су најавила штрајк за 4. септембра, Јанковић каже да је УСПРС већ 18
година „најборбенији синдикат”, те да је питање за дуге синдикате зашто су се одлучили за 4.
септембар.
УСПРС је саопштила да ће ове школске године у односу на претходну бити око 800 одељења
мање, да је у просвети 4.574 људи који су технлошки вишак, а да је током лета 460 запослених
остало без посла.
У том синдикату негодију што су, како кажу, плате запослених у просвети 12 одсто испод
републичког просека.

У Пожаревцу изнад просека
Пише: М.Вељковић
Према подацима Републичког завода за статистику, највишу јулску просечну зараду у
Браничевском округу остварио је Град Пожаревац – 52.773 динара, што је за око 4.500 више од
просека Србије.
У ову суму улази зарада остварена у Градској општини Костолац – 71.059 и у самом Пожаревцу
– 41.624 динара. У осталих седам општина Браничевског округа, просечне зараде остварене су у
износима: Велико Градиште 36.508, Жагубица 36.400, Петровац на Млави 35.351, Кучево
35.249, Голубац 34.749, Мало Црниће 28.851 и Жабари са 28.716 динара. Просечна јулска нетозарада на нивоу целог Браничевског округа износила је 46.012 динара.

Раст БДП-а иде наруку пензионерима; одлука на влади
Извор:Политика
БЕОГРАД: Ако учешће пензија у БДП-у буде испод 11 одсто, месечна примања пензионера ће се
од следеће године усклађивати два пута годишње, потврђују за „Политику“ у Министарству
рада.
То је потребно да би 1,7 милиона пензионера у Србији од 1. априла 2018. могло поново да
рачуна на усклађивање пензија с растом цена на мало и делом раста БДП два пута годишње.
Услов је да и после повећања пензија ово учешће буде до 11 процената, с тим што о проценту
тог повећања одлучује влада, на предлог министарства.
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Истовремено, потребно је изменити Закон о привременом умањењу пензија, односно, поново
активирати члан Закона о ПИО који регулише усклађивање пензија два пута годишње.
Законом о изменама Закона о ПИО из децембра 2014. уређено је да се за време примене Закона
о привременом умањењу пензије могу повећати само у складу са законом којим се уређује
буџетски систем и законом којим се уређује буџет. Законом о изменама и допунама Закона о
буџетском систему из децембра 2014. уређено је да до повећања пензија може доћи само у
години у којој се процењује да ће учешће пензија у БДП бити до 11 процената.
Рачуница показује да би, уколико је учешће пензија у БДП-у у овом часу на око 11,3 одсто, било
потребно да вредност свега створеног за годину дана порасте за два одсто, што је реално
очекивати до краја 2017. У тим околностима влада би имала зелено светло да почне с новим
усклађивањем пензија - 1. априла и 1. октобра.
Саговорник „Политике“ упућен у целу ствар каже да ће на крају све зависити само од одлуке
владе, а да рачуница и раст БДП-а иду наруку пензионерима.

Отворено рекордних 17.000 нових радних места
Аутор:Љ. Малешевић

У најновијем извештају ИБМ-а „Global Location Trend 2017” наводи се да је Србија светски
лидер по броју отворених радних места у 2016. години посматрано према броју становника.
Такође, објашњавају у Развојној агенцији Србије, по критеријуму броја креираних нових
радних места у односу на број пројеката чија реализација је започела у 2016. години, Србија је
заузела пето место међу европским земљема, испред Мађарске, Чешке, Румуније, Француске и
Пољске, као и 13. место међу осталим државама света.
По оцени вршиоца дужности директора Развојне агенције Србије Радоша Газдића, такав
резултат последица је вишегодишњег рада, великих напора и одрицања, али и
синхронизованог залагања свих релевантних институција, почев од Владе Србије,
Министарства привреде, РАС-а, локалних самоуправа и потенцијалних инвеститора.
– До сада су најчешће наши врхунски спортисти у различитим дисциплинама радовали
резулататима, сада смо и у дисциплини привлачења инвестиција у самом светском врху – рекао
је Газдић. – Такав резултат Србију сигурно високо позиционира и у будућности на мапи
инвеститора и много говори о посвећености и преданости људи који раде на инвестиционим
пројектима у Влади и Развојној агенцији Србије.
Прошле године су, кроз пројекте које спроводи Развојна агенција Србије, реализована 22
инвестициона уговора, која ће у наредном периоду донети око 240 милиона евра инвестиција и
отворити више од 17.000 радних места, што је рекорд у последњој деценији. У току ове године,
РАС је реализовао 16 уговора, који ће генерисати више од 154 милиона евра улагања и
омогућити отварање 7.000 нових радних места.
Србија је у лане привукла 12 пута више гринфилд директних страних улагања него што би се
очекивало за економију те величине. Број најављених пројеката прошле године био је 35 одсто
већи него годину раније. Најчешћи разлози за инвестирање у Србију су, по оцени РАС-а,
првенствено политичка и економска стабилност, јединствени сет споразума о слободној
трговини и то с ЕУ, САД, Царинском унијом Русије, Белорусије и Казахстана, ЕФТА, ЦЕФТА,
Турском, као и тржиште од 1,2 милијарде потрошача производа Маде ин Сербиа, 14 слободних
зона, пореске олакшице, повољна географска локација, образована, квалификована и
конкуретна радна снага, конкурентни оперативни трошкови и друго.
Заинтересовано 50 инвеститора
Тренутно развојна агенција Србије ради с 50 потенцијалних инвеститора, чијом би одлуком да
инвестирају у Србију биле реализоване инвестиције вредне око милијарду евра и донеле би
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20.000 радних места. Највећи број пројеката је из аутомобилске индустрије, али је велико
интересовање и за електронску и машинску индустрију, као и индустрију текстила и
пољопривреду.
Сва је прилика да ће се добри прошлогодишњи резултати у привлачењеу страних инвеститора
и отварању нових радних места наставити и током 2017. Наиме, по подацима НБС-а, у првој
половини ове године странци су у Србију уложили 992 милиона евра, што је 12,2 одсто више
него у истом лањском периоду. Очекује се да ће прилив страних директних инвестиција у 2017.
години бити 1,7 милијарду евра, што би одржало њихово учешће у бруто домаћем производу од
око пет процената и обезбедило пуну покривеност текућег дефицита платног биланса, оценили
су у НБС-у.
У првој половини ове године странци су око 30 одсто уложеног капитала пласирали у изградњу
нових погона прерађивачке индустрије, што наговештава двоцифрен раст извоза у овој години.
По званичним статистичким подацима, у Србији послују 2.624 стране компаније, које
запошљавају 198.797 радника. Оне чине три одсто укупног броја предузећа у Србији, а
запошљавањем 198.797 радника оне у укупног броју запослених у овој држави учествују с 19,7
одсто.
Највише страних компанија има у сектору трговине и поправке моторних возила – 39,9 одсто,
затим у прерађивачкој индустрији – 22,9 одсто, а има их и у стручним, научним, иновационим
и техничким делатностима – 12,2 одсто.

Лажним одељењима се не могу чувати радна места у просвети
Извор:Танјуг
БЕОГРАД: Министар просвете Младен Ссарчевић каже да су претходних година у школама у
Србији прављена "лажна одељења" са малим бројем ученика како би се сачувала радна места у
просвети, те да се томе морало стати на пут.
Он је за Танјуг рекао да податак синдиката да ће у школама у Србији од ове школске године
бити 800 одељења мање, треба узети са резервом јер, како тврди, нису користили добру
методологију.
За технолошке вишкове у просвети, настале због смањења броја одељења, решење види у
одласку у пензију свих старијих од 65 година, као и у отпремнинама и преквалификацији.
"Решили смо да констролишемо систем. Имате у основним школама да је просек ђака по
одељењу 19,2, а зашто није квалитет наставе на том нивоу? Зашто немају сви четворке или
петице у школи? Знате, 19 ђака по одељењу, то нема ни у једној европској земљи, то је у
приватним школама привилегија", појашњава министар.
Подсећа да по закону одељења треба да имају 25 ученика и пита због чега су се свих
претходних година правила лажна одељења са малим бројем ђака.
"Све је то било зарад запослености, ђаци су ту били у трећем плану. Морамо научити наше
људе да постоји преквалификација, да постоје отпремнине - обезбеђено је 1.200, да они који
имају 65 година треба да иду у пензију", нагласио је министар.
Он каже да таквих у систему има око 900 и да је им актуелни закон о раду то дозвољава, али да
ће их посебан леџ специјалис натерати да оду у пензију.
У систему има и наставника, како каже, који су остали потпуно без норме, али годинама
примају плату и не прихватају посао, те да ће то морати да се промени - да прихвате посао или
да узму отпремнину.
Уштеђени новац, тврди министар, биће враћен у систем, да су о томе већ разговарали са ММФом, те да је то прилика да просветни радници сустигну остале запослене у јавним службама
који имају веће плате од њих за 16 одсто.
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"То је прилика да им свако наредно повећање плате буде јаче, боље и брже. Не вреди
поткрадати самог себе. Раде то људи несвесно, "хајде да сачувамо радна места", па када
сачувамо свима радна места да повећање иде свима", каже министа и додаје да је такав систем
неодржив.
Додаје да министарство "брине о људима", да ће се радити бројне преквалификације, јер у
систему има мање математичара, информатичара.
Појашњава да је очекивао да већи број људи буде технолошки вишак, али да и за то има
рационално објашњење јер је 17.000 људи у школе "ушло" за време забране запошљавања, те су
они невидљиви за технолошке вишкове.
"Ако имате да се смањио број одељења, без посла ће остати прво они. Ту човек може да рони
сузе, али и не мора, јер те људе нисте конкурсом запослили, нисте имали селективност у
њиховом избору", нагласио је министар.
Он је додао да је главни проблем недостатак деце у Србији, слаб наталитет и привреда, али да
"не вреди кукати" већ се мора радити на оздрављењу система.

Старији од 35 година чешће незадовољни послом
Аутор:Н1 Београд
Што смо старији, све је већа шанса да не волимо свој посао – барем ако је веровати недавној
анкети урађеној на узорку од 2.000 запослених у Великој Британији.
Прекретна тачка је тридесет пета година живота. Број људи незадовољних на свом послу
дуплира се када се пређе ова граница, тачније једна од шест особа старијих од 35 не ужива у
свом послу, преноси Блоомберг.
Ситуација постаје још гора када људи пређу педесет пету годину живота, јер је чак трећина
испитаника изјавила да се не осећа цењено на послу, а шестина да нема пријатеље на радном
месту.
"Дође време када или нисте остварили неки успех, или вас је посао истрошио или вам
једноставно животно искуство говори да је породица важнија“, каже један од истраживача и
додаје да тада питате себе зашто уопште радите.
Наравно, једна анкета не значи да је све тако црно. Друга истраживања показују да запослени у
каснијим периодима живота тврде да су им вештине усаглашеније с послом и да имају више
утицаја и слободе на радном месту.
Многе компаније због овога постају креативне у осмишљавању бенефиција које нуде,
фокусирајући се на максимизирање задовољства на послу и контроле стреса.
Истраживање које је спровео ЦНБЦ показало је да СимплиФлyинг, фирма која се бави
маркетингом у авијацији, захтева од свог особља да на сваких осам недеља узму једну седмицу
одмора.
За оне који нису задовољни на свом послу, један од стручњака саветује да се потруде да се
спријатеље са колегама и фокусирају на пословне пројекте којима би се са страшћу посветили,
преноси Фоx Неwс.
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ИБМ: Србија светски лидер у отварању нових радних места
Извор:Бета

Србија је светски лидер по броју отворених радних места у 2016. години, посматрано према
броју становника, објављено је у најновијем извештају "ИБМ Глобал Лоцатионс Тренд 2017",
саопштила је Развојна агенција Србије (РАС).
Србија је према критеријуму броја креираних нових радних места у односу на број пројеката
који су у 2016. години започели са реализацијом, заузела 5. место међу европским земљама,
испред Мађарске, Чешке Републике, Румуније, Француске, Пољске, а 13. место међу осталим
државама света.
Из Развојне агенције Србије подсећају да "ИБМ Глобал Бусинесс Сервицес" већ неколико
година анализира активности у области улагања у Србију, а ово је до сада најбољи резултат
који је Србија остварила, 40 одсто бољи него 2015. године.
В. д. директора Развојне агенције Србије Радош Газдић оценио је да је такав резултат
последица вишегодишњег рада, великих напора и одрицања, као и синхронизованог залагања
свих релевантних институција, почев од Владе Србије, Министарства привреде, РАС, локалних
самоуправа и потенцијалних инвеститора.
Како је истакнуто, у прошлој години, кроз пројекте које РАС администрира, реализована су 22
инвестициона уговора који ће у наредном периоду донети око 240 милиона евра инвестиција и
отворити више од 17.000 радних места, што је рекорд у последњих десет година.
РАС је у току ове године реализовала 16 уговора који ће генерисати више од 154 милиона евра
улагања и омогућити отварање 7.000 нових радних места.
Највећи број пројеката је из аутомобилске индустрије, али је велико интересовање и за
електронску и машинску индустрију као и индустрију текстила и пољопривреду.
Према подацима Народне банке Србије, од 2007. године Србија је привукла укупно око 22
милијарде евра улагања, прошле године забележила је прилив од око 2,1 милијарде евра, а за
првих шест месеци 2017. године Србија је забележила око милијарду евра директних страних
улагања.
Највећи број инвестиција долази из земаља Западне Европе, али и Блиског истока, САД, Азије.

На почетку школске године скраћени часови, али и протести
Аутор:Јелена Мирковић
За ђаке 1. септембра почиње нова школска година, а за њихове наставнике и професоре
једнодневни штрајк. Због најављеног протеста два репрезентативна синдиката у 1.000 школа
широм Србије, часови ће бити скраћени на 30 минута. Штрајк по истом сценарију за 4.
септембар најављу и преостала два просветна синдиката.
Пре недељу дана, прва жена Владе, први човек Министарства просвете и представници Уније
синдиката просветних радника Србије састали су се како би решили постојеће проблеме у
просвети.
"Шта се на том састанку десило, попили смо кафу, послужени смо, лепо смо послужени у
Влади, они су врло љубазни били према нама и то би отприлике било то", прича Јасна
Јанковић, председница Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС).
Пошто је уследило послужење, а не и решење проблема просветних радника, који се кажу
гомилају годинама, први дан нове школске године, два просветна синдиката отпочеће
штрајком у 1000 школа.
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Првог септембра школске године 2017. и 2018. Унија синдиката биће у штрајку од 30 минута,
додала је Јанковићева.
У 13 градова протест
Наставници и професори ће у 13 градова широм Србије одржати и протесте на којима ће
тражити повлачење Закона о запосленима у јавном сектору, потписивање Протокола о
зарадама који ће просветарима обезбедити плате више од републичког просека и повлачење
правилника који је до сада укинуо 800 одељења.
"Министарство тврди да то није тако, али не излази са својим подацима. Из информационог
система можемо да извучемо да уместо 2.282 колико је било 3. јула, сада имамо 4.574
технолошког вишка. Што ће рећи да је 2.292 радника је током лета постало технолошки
вишак", наводи Добривоје Марјановић, члан централне групе УСПРС.
Са траженим захтевима сагласна су и остала два синдиката, али не и са даном одржавања
штрајка. Најављују да ће у једнодневни штрајк упозорења ступити 4. септембра.
"Када деца полазе у школу, онда није примерено према тој деци и према родитељима да тог
дана баш обуставимо рад, већ четвртог... Деца су већ почела да иду у школу и на тај начин
скрећемо пажњу и владе и Министарства на положај просветних радника", каже Слободан
Брајковић из Синдиката радника у просвети Србије.
Шарчевић: Прво разговори са ММФ
Просветари имају законско право да изразе своје незадовољство, каже за Н1 министар просвете
Младен Шарчевић и додаје да се први дан штрајка неће угрозити школе. За побољшање
материјалног полажаја у просвети, министар наводи да има разумевања.
"Јасно смо им рекли да ће тај план бити врло брзо спреман, али најпре морају да се заврше
разговори са ММФ-ом и да се сагледа тенденција раста. Председник Србије је више пута рекао
да следи повећање од око 10 одсто, у складу с тим очекујемо за просвету више од тога", рекао је
министар.
Просветари најављују радикализацију штрајка, уколико им се захтеви не испуне.

Раднику мрвице са стола послодавца
Аутор:А. Чукић
Ново понижење за српског радника стигло је у виду јавне дискусије о српском
минималцу. Захтев Савеза самосталних синдиката Србије да се минимална
цена рада по сату озбиљније увећа, стижу и други, попут Асоцијације
самосталних и независних синдиката да то увећање буде 20 одсто или 22
цента.
Послодавци узвраћају мизеријом од пола евро-цента повишице, уз објашњење да су и сами у
тешком положају. Биће, сматрају у АСНС да ће и овога пута колач сећи Александар Вучић, само
сада не као премијер, већ као шеф државе који је изашао с предлогом о повећању од осам до
девет одсто. Државу не брине што је просечна српска плата најнижа у региону.
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Челник СССС Љубисав Орбовић сматра да је неопходно да скочи минималац, а онда и просечна
зарада у Србији.
- Минималне зараде, према Закону о раду се исплаћују у случају поремећаја пословања фирме,
а код нас је број оних који примају минималац непримерено велики. Таквих радника је чак
346.000, односно сваки шести што је страшна цифра - казао је Орбовић за "Вести".

У ШТРАЈКУ 30.000 ПРОСВЕТАРА Скраћени часови 1. септембра у 750
школа
Аутор:М. Рашић

Првог дана нове школске године, у петак, ђаци у Србији се неће претргнути од учења - чак
30.000 запослених у 750 школа скратиће часове на 30 минута као знак штрајка.
На то су се, пре свега, определили чланови Уније синдиката просветних радника Србије.
- Око 30.000 наших чланова запослених у 750 школа ступиће у једнодневни штрајк и часови ће
трајати 30 минута. Истог дана одржаће се и протестни скупови у већим градовима Србије,
попут Београда, Крагујевца, Ниша, Крушевца, Чачка, Зајечара, Бачке Паланке, Зрењанина,
Новог Сада или у неким од градова у његовој околини - најављује председница УСПРС Јасна
Јанковић.
Понедељак, 4. септембар, одлучујући за даље акције просветара
Како она истиче, синдикалне активности наступају када се исцрпу све друге.
- Штрајк је само увод за наставак преговора, који су до сада били јалови, као и притисак јер је у
току јавна расправа Нацрта закона о запосленима у јавним службама која се завршава 4.
септембра. Од даљих потеза, не само у вези с нашим зарадама већ и по другим питањима,
зависи наше даље организовање - прича Јанковић.
Иако се не зна како ће тећи даље школска година, сигурно је да ће школе изузете првим
штрајком имати обуставу од свега сат времена 4. септембра, барем тамо где се питају чланови
гранског синдиката "Независност".
- Донели смо одлуку да првог септембра обуставимо наставу на сат времена као штрајк
упозорења. Наши захтеви су изузимање запослених у просвети из Нацрта закона о јавним
службама, као и дефинисање динамике побољшања материјалног положаја запослених у
просвети - каже Томислав Живановић из Гранског синдиката "Независност".
Чланови Синдиката радника у просвети Србије и Синдиката образовања Србије штрајковаће у
понедељак, 4. септембра, углавном због прописа које доноси нацрт закона који ће тог дана бити
на јавној расправи.
- Оштећени смо јер држава уместо једног закона за све запослене у јавном сектору доноси њих
пет. Неће да донесе јединствену цену рада, већ ће наше плате остати најниже. Просечна плата у
просвети је 44.200, док је просек других у јавном сектору минимум 55.000, што значи да ми
заостајемо 20 до 30 одсто - истиче Слободан Брајковић, потпредседник Синдиката радника у
просвети Србије.
Закон у Скупштини, наставници на улици
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Незадовољни због дискриминације у платном разреду просветни радници обећавају да ће сви
изаћи на улице кад закон дође до Скупштине.
- Тог дана нећемо радити, већ ћемо протестовати испред Скупштине - најављује Слободан
Брајковић, потпредседник Синдиката радника у просвети Србије.

Нова понуда радницима "Гоше": 30.000 динара да почну да раде
Аутор:М. Ђ.

Штрајкачи Фабрике шинских возила "Гоша" и овог уторка су поново били у Београду и, за
разлику од ранијих боравака, имали конкретну понуду: да до краја недеље добију по 30.000
динара, и још толико за наредних седам дана ако почну да раде.
Овај новац био би из кредита Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије,
с том наменом: за исплату радника, јер у "Гоши", међу осталим, тренутно стоји и уговорен
посао за Иранске железнице.
- Изнећу у среду ујутро радницима овај предлог па ћемо видети шта ће одлучити. Требало би
када продамо вагоне и ми да наплатимо свој дуг. Доста се променила прича и министра
Кнежевића у односу на претходно виђење, остаје и да се са власником договоре око репрограма
дуга, да не би дошли у ситуацију да он отера фабрику у стечај, јер шта смо онда урадили?
Пренећу све радницима, шта они одлуче то ће бити то - поручује Милан Вујичић председник
штрајкачког одбора.
Колико он зна, каже, вредност посла за Иран је око 400.000 евра, а вагони и постоља која су
завршена и стоје у фабрици су још око три, три и по милиона евра.
- С тим новцем могли би да се намире сви дугови према радницима, и још да остане - каже
Вујичић.
Сада се чека одговор кипарске фирме, на овај нови моменат у преговорима, оне која је од
словачке компаније ЖОС из Трнаве купила паланачку фабрику када је почео штрајк.
Штрај у "Гоши" почео је 28. марта, од 15. маја радници нису добили ни динара. Дуг за
неисплаћене зараде за власништва словачке фирме током година је достигао између 600.000 и
700.000 динара по раднику.

РАС: Србија је лидер по броју отворених радних места у 2016.
Извор:Бета
Србија је светски лидер по броју отворених радних места у 2016. години, посматрано према
броју становника, објављено је данас у најновијем извештају "ИБМ Глобал Лоцатионс Тренд
2017", саопштила је Развојна агенција Србије (РАС).
У саопштењу се наводи и да је Србија према критеријуму броја креираних нових радних места у
односу на број пројеката који су у 2016. години започели са реализацијом, заузела 5. место међу
европским земљама, испред Мађарске, Чешке Републике, Румуније, Француске, Пољске, а 13.
место међу осталим државама света.
Из Развојне агенције Србије подсећају да "ИБМ Глобал Бусинеш Сервицес" већ неколико
година анализира активности у области улагања у Србију, а ово је до сада најбољи резултат
који је Србија остварила, 40 одсто бољи него 2015. године.
В. д. директора Развојне агенције Србије Радош Газдић оценио је да је такав резултат
последица вишегодишњег рада, великих напора и одрицања, као и синхронизованог залагања
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свих релевантних институција, почев од Владе Србије, Министарства привреде, РАС, локалних
самоуправа и потенцијалних инвеститора.
- До сада су нас најчешће наши врхунски спортисти у различитим дисциплинама радовали
резултатима, сада смо и у дисциплини привлачења инвестиција у самом светском врху. Овакав
резултат Србију сигурно високо позиционира и у будућности на мапи инвеститора и много
говори о посвећености и преданости људи који раде на инвестиционим пројектима у Влади и
РАС - рекао је Газдић.
Како је истакнуто, у прошлој години, кроз пројекте које РАС администрира, реализована су 22
инвестициона уговора који ће у наредном периоду донети око 240 милиона евра инвестиција и
отворити више од 17.000 радних места, што је рекорд у последњих десет година.
Највише инвеститора из западне Европе
РАС је у току ове године реализовала 16 уговора који ће генерисати више од 154 милиона евра
улагања и омогућити отварање 7.000 нових радних места. Тренутно РАС ради с 50
потенцијалних инвеститора, чијом би одлуком да инвестирају у Србију биле реализоване
инвестиције вредности од око милијарду евра и нових 20.000 радних места.
Највећи број пројеката је из аутомобилске индустрије, али је велико интересовање и за
електронску и машинску индустрију као и индустрију текстила и пољопривреду.
Према подацима Народне банке Србије, од 2007. године Србија је привукла укупно око 22
милијарде евра улагања, прошле године забележила је прилив од око 2,1 милијарде евра, а за
првих шест месеци 2017. године Србија је забележила око милијарду евра директних страних
улагања.
Највећи број инвестиција долази из земаља западне Европе, али и Блиског истока, САД, Азије.

11

