БИЛТЕН

e

Удружење за приватно обезбеђење и остале услужне делатности

III
квартал

20
18.

јул - септембар 2018.

УВОДНИК

Билтени удружења Привредне коморе Србије сектора Удружење за приватно обезбеђење и остале услужне делатности
пољопривреде, индустрије и услуга представљају тромесечне ПКС окупља привредна друштва која се баве делатностима
анализе економских трендова и актуелности у привреди.
приватног обезбеђења, образовања, спорта и рекреације,
услуга посредовања и заступања и пословима одржавања
Кроз билтене информишемо чланице коморског система, објеката. Удружење сарађује са надлежним институцијама у
представнике пословне заједнице и стручне јавности о секторским припреми мера економске политике и стратегија развоја, које
и макрое кономским темама, пословним и статистичким се односе на делатност удружења. Заступамо интересе чланица
показатељима за водеће привредне гране, активностима удружења кроз повезивање са надлежним институцијама, ресорним
и услугама Привредне коморе Србије. Циљ је да подстакнемо министарствима и другим телима ради учешћа у креирању,
представнике привреде да покретањем иницијатива усмереним изменама и доношењу законских прописа и пратећих аката.
на унапређење пословног амбијента утичу на креирање стабилних
и одрживих услова пословања.
Повезивањем чланова Удружења са сличним удружењима и
сарадњом са струковним удружењима у региону перманентно
Очекујемо да коморски билтени допринесу бољој видљивости се делује у правцу креирања бољих услова пословања. Редовно
секторских информација, активности и подршке националне се организују трибине, семинари, симпозијуми, конференције,
пословне асоцијације привреди, унапређењу конкурентности округли столови и други скупови, самостално и у сарадњи са другим
и јачању поверења у домаћи привредни амбијент и економију. националним организацијама. Представници Удружења координирају
Припремљене информације, вести и анализе објављене у билтенима и помажу члановима посете и учешће на сајмовима, конференцијама,
креиране су у склопу заједничких активности јединственог коморског симпозијумима које организују са другим институцијама.
система и привреде Србије. У анализама су коришћени званични
подаци домаћих и страних институција, објављени крајем сваког Предстaвници Удружења за приватно обезбеђење учествују у
календарског тромесечја у години.
радним телима и раду генералне скупштине Националне комисије
за представљање делатности приватног обезбеђења Републике
Сви претходно објављени билтени доступни су на сајту Привредне Србије у Конфедерацији европских служби приватног обезбеђења
коморе Србије.
CoESS. Удружење учествује у раду Стручног савета МУП-а РС на
унапређењу делатности приватног обезбеђења, детективске
делатности и јавно-приватног партнерства у сектору безбедности.
Овом публикацијом желимо да информише све чланове о
предузетим активностима и поспешимо размену стручних
информација из подручја делатности чланова Удружења.
Јелена Васић,
уредник

Александар Недић,
секретар
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Активности Удружења за приватно обезбеђење и остале
услужне делатности
Седнице, конференције, сајмови, пословни сусрети, презентације, семинари
Састанци и посете – примена Закона о приватном обезбеђењу
Током трећег тромесечја 2018. године, представници Удружења за приватно обезбеђење и остале услужне
делатности ПКС, одржали су састанке али и обишли приватне фирме из делатности приватног обезбеђења, као
и јавна предузећа, која су у обавези да примењују одредбе Закона о приватном обезбеђењу. Привредни субјекти
су упознати са евентуалним проблемима у случају се непримењивања Закона у пословању и размотрени су
предлози за решавање истих.
Састанци са чланицама Групације за одржавање објеката
Представници Удружења за приватно обезбеђење и остале услужне делатности ПКС одржали су састанке
са чланицама Групације за одржавање објеката. Привредни субјекти су упознати са тржиштем и тренутним
проблемима попут решавања питања у вези са професионалним управницима тј. одговори на најчешћа питања
која се упућују Удружењу. Састанци и обиласци реализовани су током јула и августа 2018. године.
Наставак активности на изради Нацрта закона о раду преко агенција за привремено запошљавање
Представници Удружења за приватно обезбеђење и остале услужне делатности ПКС одржали су састанак са
члановима радне групе изабране од стране чланица Групације агенција за запошљавање, а која при Министарству
рада учествује у изради Нацрта закона о раду преко агенција за привремено запошљавање. У августу 2018.
године састанак је одржан у оквиру наставка редовних активности на изради Нацрта.
Усаглашавање измена и допуна Закона о критичној инфраструктури
Представници Удружења за приватно обезбеђење и остале услужне делатности ПКС одржали су састанак са
представницима МУП-а у вези са Нацртом закона о критичној инфраструктури како би се званично усагласиле
измене и допуне Закона и упутили на адресе надлежних органа и доносилаца одлука.
Састанци са чланицама Удружења
Представници Удружења за приватно обезбеђење и остале услужне делатности ПКС одржали су састанак са
представницима Правног факултета Универзитета Нови Сад, 11. септембра 2018. године у просторијама ПКС.
Састанак је одржан у вези са темом јавно приватног партнерства у области приватног обезбеђења.
Јавна расправа на тему „Нацрт закона о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и
муниције“
У Привредној комори Србије, 12. јула 2018. године одржана је јавна расправа на тему „Нацрт закона о испитивању,
жигосању и обележавању оружја, направа и муниције“. У расправи су учествовали представници МУП-а, Управе за
превентивну заштиту, Сектора за ванредне ситуације, Управе за управне послове, чланице Удружења. Договорено
је да се примедбе, предлози и сугестије на Нацрт закона електронским путем доставе Министарству унутрашњих
послова.
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Међународна конференција „Дани македонске приватне безбедности“ и презентација пројекта
„Train Brain Soft“
У Скопљу, Македонија, је 4. и 5. септембра 2018. године у организацији Македонске коморе за приватну безбедност,
одржана конференција „Дани македонске приватне безбедности“ и презентација пројекта „Train Brain Soft“. На
догађају су учествовали представници неколико министарстава, локалних компанија, и Удружења за приватно
обезбеђење из Норвешке, Румуније, Словеније, Хрватске, Црне Горе и Србије, као и генерални директор CoESS
(Conferderation of European Security Services). Пројекат „Train Brain Soft“ се финансира из фондова EУ и искључиво
се односи на едукацију запослених у сектору приватне безбедности. Едукација се састоји из три целине: Едукација
запослених који раде на пословима приватног обезбеђења; Едукација запослених који раде у менаџменту на
пословима приватног обезбеђења и Едукација запослених који ће вршити обуке за наведене категорије. Пројекат,
едукативни материјал, као и тестови за проверу, доступни су на апликацији „Train Brain Soft“ и бесплатни су за
коришћење. Циљ редовних састанака струковних Удружења из региона и Европе, као и учешће представника
ПКС и националног сектора приватне безбедности Републике Србије, јесте наставак регионалне сарадње на пољу
безбедности у региону, односно међу бившим чланицама бивше Југославије, али и шире, а све у циљу унапређења
квалитета рада у сектору приватног обезбеђења у Републици Србији.
Годишња конференција и сајам „Adria Security Summit“ и међународна конференција „Дани
словеначке приватне безбедности“
У Љубљани, Словенија, у периоду од 12. до 14. септембра 2018. године у организацији Adria Security Summit и
„Intersec“, одржане две годишње конференције: конференција и сајам „Adria Security Summit“ и међународна
конференција „Дани словеначке приватне безбедности“. Конференција је организована са циљем унапређења
и размене знања и најбољих пракси у делатности приватне безбедности на нивоу Европске уније. Скуп је
истовремено омогућио умрежавање и непосредну комуникацију даваоца услуга, корисника услуга у подручју
приватне безбедности, стручњака и других заинтересованих институција и појединаца, у целом региону. Циљ
Конференције, као и учешће представника ПКС на Конференцији и националног сектора приватне безбедности
Републике Србије, јесте презентација тренутног стања у овој области, као и осталих активности које ће унапредити
квалитет услуга и наставак регионалне сарадње на пољу безбедности у региону, односно међу бившим
републикама бивше Југославије. Привредна комора Србије добила је награду у виду плакете у знак захвалности за
подршку овако великом и значајном пројекту, какав је„Adria Security Summit“. Удружење за приватно обезбеђење
и остале услужне делатности ПКС наставља пријатељство са „Adria Security Summit“ што значи да ће лого ПКС и
све информације које се буду поделиле кроз Удружење бити публиковане у магазину „a&s Adria“, као и у осталим
публикацијама које издају.
За све додатне информације о пословању у земљи и иностранству, контакте са потенцијалним пословним
партнерима, учешће на сајмовима и изложбама у земљи и иностранству, учешће у активностима ПКС
контактирајте Удружење за приватно обезбеђење и остале услужне делатности путем телефона 011 /
41 49 437 или на е-маил: fto@pks.rs.
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Регио инфо

Привредна
комора
Београда

Студијска посета Универзитету у Абердину
У оквиру пројекта PT&SCHE, који се бави увођењем посебних видова студирања - студирања уз рад и студирања
у кратким циклусима у високошколски систем у Србији, пројектни тим ПКС - Привредне коморе Београда
учествовао је у студијској посети Универзитету у Абердину од 27. до 31. августа 2018. Ова студијска посета,
коју је финансирала Европска комисија кроз програм Ерасмус+ била је прилика делегацији из Србије да стекне
увид у све могућности студирања, које пружа високо образовање у Шкотској. Универзитет у Абердину је за
партнере на пројекту из Србије, Мађарске и Холандије организовао посету North East Scotland колеџу, који
омогућава веома флексибилан и напредан приступ студијском програму. Запослени студенти имају могућност
продуженог студирања (part time), студирања у кратким циклусима (short cycle), као и студирања на даљину.
Влада Шкотске, финансијски, у потпуности подржава овакве видове студирања и значајан број студената
користи дате могућности. Велики број студената почиње да ради пре завршетка студија, јер су и фирме спремне
да подрже запослене који студирају или се додатно усавршавају. Студијска посета Универзитету у Абердину
је кроз размену различитих искустава донела низ идеја, које се могу искористити у образовним програмима
у Србији. Представници Коморе су остварили контакт са Привредном комором Абердина и у будућности је,
уколико се укаже потреба, могуће остварити сарадњу.
Град Београд расписао јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку развоја
иновативних делатности и самозапошљавања незапослених лица
Град Београд је у сарадњи са Научно-техношким парком „Београд” расписао је 18. септембра Јавни конкурс
за доделу средстава за подршку развоја иновативних делатности и самозапошљавања незапослених лица.
Овај програм се спроводи у оквиру Акционог плана за запошљавање града Београда за 2018. годину који има
за циљ јачање капацитета пословне инфраструктуре у области ИТ индустрије. Предмет Јавног конкурса је
додела бесповратних финансијских средстава за подршку развоја иновативних делатности и самозапошљавања
за покриће трошкова инфрастуктурних и стручних услуга у Научно-технолошком парку „Београд” у првој
години пословања, у које спадају: канцеларијски пословни простор, административне и стручне услуге и
остале релевантне услуге у зависности од степена развоја бизнис идеје, а у циљу подршке самозапошљавању
незапослених лица, развоја нових иновативних и високотехнолошких производа, услуга и процеса, стварања
нових технолошких предузећа, повећања конкурентске способности привредних субјеката и укључивања у
међународне тржишне токове. Право на доделу средстава имају незапослена лица која имају стечено високо
образовање, иновативну бизнис идеју и која су држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији
града Београда. Јавни конкурс је отворен до 8. октобра 2018. године. Јавни конкурс са Пријавом и осталим
информацијама може се наћи на сајту града Београда www.beograd.rs (рубрика Градски огласи, конкурси,
тендери).
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Унапређен систем пратрага података у АПР-у
АПР је представио квалитетно унапређен систем за претрагу података о привредним друштвима,
предузетницима и другим правним лицима. Коришћењем напредног начина претраживања (Elasticsearch)
омогућено је добијање резултата према свим елементима пословног имена (назив, делатност и седиште) и
по личном имену предузетника. Свака страница претраге прилагођава се резолуцији екрана и врсти уређаја са
ког корисник врши претрагу, чиме је олакшана претрага и са мобилног телефона. Уколико утврди да је дошло
до злоупотребе податка и коришћења аутоматизованих алата (робота), АПР ће блокирати таквог корисника
и предузети одговарајуће мере у складу са прописима. Поред јавно доступних података који су бесплатни,
заинтересовани корисници могу да захтевају и посебна истраживања и извештаје који се плаћају. Детаљније
на: www.apr.gov.rs
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Привредна активност
у услужним делатностима
Запосленост

Број запослених у спортским и забавним делатностима,
личним услугама и другим делатностима, у правним
лицима и код предузетника, други квартал 2016, 2017. и
2018. године

Просечан број запослених у делатностима приватног обезбеђења и
осталих услужних делатности, према подацима РЗС, у првој половини
2018. године је износио 50.656, што представља пораст од 3,1 одсто у
односу на исти период 2017. године. Највише је запослених у осталим
услужним делатностима (20.932), са растом од 4,4 одсто. Раст од 3,2
одсто регистрован је у делатностима удружења, са 12.395 запослених.

53.000
52.000
51.000
50.000
49.000
48.000
47.000
46.000
45.000
44.000
април

мај
Q2 2016.

јун

Q2 2017.

Q2 2018.

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

Регистрована запосленост, према делатностима KD(2010), у другом кварталу 2017. и 2018. године
Број запослених
Q2 2017.
Република Србија
Спортске, забавне и рекреативне делатности
Делатности удружења
Поправка рачунара и предмета за личну употребу и
употребу у домаћинству
Остале личне услужне делатности
УКУПНО

Индекс

Q2 2018.

Учешће у укупној
запослености, у %

Q2 2018/ Q2
2017.

Q2 2017.

Q2 2018.

1.975.308

2.047.020

103,6

100,0

100,0

9.313

9.477

101,8

0,5

0,5

12.620

12.811

101,5

0,6

0,6

7.844

7.891

100,6

0,4

0,4

20.271

21.247

104,8

1,0

1,0

50.048

51.426

102,8

2,5

2,5

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).
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Зараде

Зараде, јануар-јул 2018. (у динарима)

38.050

Нето зараде
(у РСД)

(јануар-јул 2018)

У периоду јануар-јул 2018. године највиша просечна зарада
у сектору осталих услужних делатности остварена је у
делатностима удружења (8,1 одсто виша у односу на републички
просек). Испод просека Републике Србије су зараде у спортским,
забавним и рекреативним делатностима (за 23,2 одсто ниже), у
делатностима поправке рачунара и предмета за личну употребу
(ниже за 38,1 одсто) и осталим личним услужним делатностима
(за 38,9 одсто ниже у односу на просек у Републици Србији).

49.314
53.251

30.347
30.084

52.352

Бруто зараде
(у РСД)

68.176
73.718

42.224
41.652

Република Србија
Спортске, забавне и рекреативне делатности
Делатности удружења
Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству
Остале личне услужне делатности

Извор: РЗС.

Стране директне инвестиције

Структура нето прилива СДИ, по основу улагања
нерезидената, прва половина 2018. године (у %)

У другом кварталу 2018. године, укупан нето прилив СДИ у
Републику Србију, по основу улагања нерезидената, износио је
639,4 млн евра, а у привредним гранама које обухвата Удружење
за приватно обезбеђење и остале услужне делатности, остварен
је нето прилив СДИ, по основу улагања нерезидената, од 542
хиљаде евра и то превасходно у области коцкања, клађења,
спортских, забавних и рекреативних делатности (372 хиљада
евра).

0,6%

35,0%

54,0%

10,4%
Пољопривреда

Индустрија

Грађевинарство

Услуге

Извор: НБС (у складу са „Приручником за израду платног биланса и међународне
инвестиционе позиције бр. 6, ММФ“).
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Размена услуга
У периоду јануар-јул 2018. године, према подацима НБС, од извоза осталих личних, културних и рекреативних услуга остварено је 65,8
млн евра прихода, а учешће поменутих услуга у укупном извозу услуга Републике Србије износи 2,0 одсто. Укупна вредност оствареног
увоза износила је 21,4 млн евра, уз учешће од 0,8 одсто у укупном увозу услуга Републике Србије. Суфицит у наведеном периоду је
износио 44,4 млн евра.
Према подацима РЗС, извоз накита, музичких инструмената, метли и четки, као и тресета, у периоду јануар-август 2018. године износио
је 11,2 млн евра, док је увоз износио 17,7 млн евра, те је покривеност увоза извозом била 63,1 одсто.
Извоз накита, музичких инструмената, метли, тресета, по
земљама, јануар-август 2018. (у хиљадама евра)
Аустрија (AT)

Увоз накита, музичких инструмената, метли, тресета, по
земљама, јануар-август 2018. (у хиљадама евра)
Кина (CN)

1.318

4.589

Италија (IT)

1.282

Италија (IT)

1.704

Немачка (DE)

1.264

Немачка (DE)

1.692

Босна и Херцеговина (BA)

Летонија (LV)

1.074

Хрватска (HR)
Република Македонија (MK)

766

Република Црна Гора (ME)

672

Словенија (SI)

668

Литванија (LT)

628

Вијетнам (VN)

538

Турска (TR)

497

603

Мађарска (HU)

553

Руска федерација (RU)

457

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

1.182

Швајцарска (CH)

719

Швајцарска (CH)

1.375

Тајланд (TH)

869

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

Спољнотрговинска размена накита, музичких
инструмената, метли, тресета, месечни подаци
(у хиљадама евра)

Спољнотрговинска размена личних, културних и
рекреативних услуга, осим аудиовизуелних, месечни
подаци (у хиљадама евра)

3.000

14.000

2.500

12.000

2.000

10.000

1.500
1.000

8.000

500

6.000

0

4.000

-500

2.000

-1.000
-1.500

0
I 2018. II 2018. III 2018. IV 2018. V 2018. VI 2018. VII 2018. VIII 2018.
извоз, 000 ЕУР

увоз, 000 ЕУР

I 2018.

биланс размене, 000 ЕУР

II 2018.

извоз, 000 ЕУР

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

III 2018.

IV 2018.

увоз, 000 ЕУР

Извор: НБС, прерачун Центра СААПП (ПКС).
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V 2018.

VI 2018. VII 2018.

биланс размене, 000 ЕУР

Привредна активност макроекономски осврт
Економија коју је карактерисала стагнација раста и висока стопа
незапослености, за само неколико година се трансформисала у
растућу економију са ниском инфлацијом, елиминисаним фискалним
дефицитом, опадајућим јавним дугом, стабилним банкарским
системом и опоравком тржишта рада. Основу за одржавање и
даље убрзање привредне активности треба да омогући наставак
структурних реформи, као и повећање производне активности у
извозно оријентисаним привредним делатностима, посебно оним
које носе већу додатну вредност.
Према подацима Републичког завода за статистику, привредна
активност Србије мерена стопом реалног раста бруто домаћег
производа у другом кварталу 2018. године, у односу на исти
период претходне године, износи 4,8 одсто. Народна банка Србије
је ревидирала очекивану стопу раста на 4,0 одсто у односу на
иницијалну пројекцију од 3,5 одсто (процена Министарства
финансија за ову годину износи 4,2 одсто). Посматрано по
делатностима, најзначајније стопе раста су остварене у сектору
грађевинарства (22,9 одсто), сектору пољопривреде, шумарства и
водопривреде (14,8 одсто) и сектору информисања и комуникација
(5,9 одсто). Према најновијим прелиминарним резултатима
обрачуна, привредна активност у 2017. години увећана је за 2,0
одсто реално.
Укупна индустријска производња је повећана за 2,7 одсто у
периоду јануар - август 2018. године, у односу на исти период 2017.
године. Значајан позитиван раст остварен је у сектору снабдевања
електричном енергијом, гасом, паром и климатизација (5,1 одсто),
док је у прерађивачкој индустрији раст износио 2,8 одсто и то
највише у областима: поправке и монтаже машина и опреме (19,7
одсто), производње машина и опреме (10,4 одсто), производње
намештаја (10,1 одсто) и производње осталих саобраћајних
средстава (9,8 одсто). Код рударства је дошло до пада за 3,8 одсто.
Народна банка Србије наставља да води експанзивну монетарну
политику, по основу значајног смањења референтне каматне
стопе, која тренутно износи 3,0 одсто. Према процени аналитичара,
на актуелну монетарну политику НБС утицали су ниски инфлаторни
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Реални раст БДП (у %)
4,0
3,3
2,0

2016.

2017

2018e

Извор: РЗС.

Спољнотрговинска робна размена (у млрд евра)

7,3

10,1

8,0

10,5

8,7

I-VIII 2015.
Извоз

9,9

I-VIII 2016.
Увоз

14,2

12,5

-2,4

-2,5

-2,8
I-VIII 2014.

11,1

10,7

-2,6
I-VIII 2017.

-3,5
I-VIII 2018.

Биланс размене

Извор: РЗС.

Суфицит у размени услуга (у млн евра)
558,2
455,3

454,6

I-VII 2016.

I-VII 2017.

324,2
203,7

I-VII 2014.

Извор: НБС.

I-VII 2015.

I-VII 2018.

притисци, монетарна политика Европске централне банке
(референтна каматна стопа у еврозони се одржава на нули), као и
потреба да се монетарном политиком допринесе расту инвестиционе
и привредне активности у земљи. Међугодишња инфлација у
августу је износила 2,6 одсто и у оквиру је циља НБС који износи
3,0 одсто ± 1,5 процентних поена. Већина аналитичара сматра да
у наредном периоду не би требало да дође до пада референтне
каматне стопе за додатних 25 базних поена (на потенцијалних 2,75
одсто) јер се очекује благ пораст инфлаторног притиска, а привредна
активност је довољно убрзана.
Мере фискалне консолидације су оствариле позитиван резултат,
изнад првобитне процене Међународног монетарног фонда. У
2017. години је остварен суфицит консолидованог буџета у износу
од 1,2 одсто БДП (први пут у последњих десет година), чиме се
значајно допринело смањењу потреба за задуживањем. Према
подацима Министарства финансија, у периоду јануар-јул 2018.
године остварен је суфицит републичког буџета у износу 49,1
млрд динара. Последично, јавни дуг је током 2017. године опао за
десет процентних поена и износио је 61,6 процената БДП у односу
на 71,9 одсто на крају 2016. године. Опадајући тренд је настављен
и током првих седам месеци текуће године, па је на крају јула јавни
дуг износио 59,6 одсто БДП, односно нашао се испод „мастрихтшког
критеријума“ од 60,0 одсто.
На позитивне макроекономске трендове реаговале су и агенције
за оцену кредитног рејтинга које су током 2017. године унапредиле
рејтинг Србије. Standard and Poor`s је повећао кредитни рејтинг на
„BB“ са стабилним изгледом, што је исто учинила агенција Fitch
Ratings. Moody`s је такође повећао кредитни рејтинг на „Ba3“
са стабилним изгледом. Овим се Србија значајно приближила
инвестиционом нивоу кредитног рејтинга са циљем да се то оствари
у средњем року. Агенције наводе као основу за даље унапређење
кредитног рејтинга, очување макроекономске стабилности и
резултата фискалне консолидације, структурне реформе (јавна
предузећа, пореска управа, просвета и здравство), као и наставак
процеса евроинтеграција.
Србија је наставила регионално лидерство у привлачењу страних
директних инвестиција, које су у 2017. години износиле 2,4 млрд
евра (раст од 27,0 одсто), а позитиван тренд је настављен и у првих
седам месеци 2018. године када је остварен прилив од 1,4 млрд
евра. НБС очекује да ће укупан прилив у 2018. години износити 2,6
млрд евра, односно 6,6 одсто БДП и да ће бити више него довољно
за покривање дефицита текућег рачуна платног биланса.
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Јавни дуг Србије (централни ниво државе, у % БДП)
70,4

2014.

74,7

2015.

71,9

2016.

61,6

59,6

2017.

јул 2018.

Извор: Министарство финансија.

Кретање стопе запослености/незапослености
становништва старости 15 и више година,
према Анкети о радној снази (у %)
48,1

48,2

46,3

45,1

48,6

11,8

12,9

14,7

14,8

11,9

II квартал

III квартал

IV квартал

I квартал

II квартал

2017.

2018.

Стопе запослености

Стопе незапослености

Извор: РЗС.

Нето СДИ (у млрд ЕУР)
2,4
1,8

1,9

2015.

2016.

2,6

1,2

2014.

Извор: НБС.

2017.

2018e

Значајан допринос одржавању релативно ниског дефицита текућег
рачуна платног биланса даје суфицит у трговини услугама који је
у првих седам месеци 2018. године износио 558,2 млн евра, у односу
на 454,6 млн евра из истог периода прошле године. Дефицит
текућег рачуна платног биланса је у прошлој години износио
5,7 одсто БДП, исти ниво се очекује и у текућој години, уз очекивања
НБС да се он у средњем року смањи на ниво од око 5,0 одсто.

Кретање девизних курсева у последњих годину дана
125,0
120,0
115,0
110,0
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100,0
95,0

EUR/RSD
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Укупна спољнотрговинска робна размена Србије у периоду јануаравгуст 2018. године износила је 24,9 млрд евра што представља раст
од 11,0 одсто у односу на исти период прошле године. Извезено је
робе у вредности од 10,7 млрд евра, што представља повећање од
8,5 одсто, док је увоз робе износио 14,2 млрд евра, што представља
повећање од 13,0 одсто. Дефицит спољнотрговинске робне размене
износи 3,4 млрд евра, што је повећање од 30,0 одсто, чиме је
покривеност увоза извозом опала на 75,8 одсто у односу на 79,0 одсто
колико је покривеност износила у истом периоду прошле године.
Пораст дефицита је последица, пораста цене енергената од којих је
привреда Србије високо зависна, релативно јак динар у односу на
кључне валуте, као и чињеница да привредни раст у значајној мери
зависи од увоза материјала и производа за потребе инвестиционе
активности и потрошње као компоненти БДП.

USD/RSD

Извор: Bloomberg L.P.

Кретање каматних стопа у последњих годину дана
3,0
2,5
2,0
1,5

Према подацима НБС, међугодишња стопа раста кредитне
активности у Србији је у јуну 2018. године износила 7,6 одсто
(14,1 одсто по искључењу ефеката отписа и продаје НПЛ-ова).
Стабилност банкарског сектора у Србији је очувана и додатно
ојачана, захваљујући мерама НБС, а удео проблематичних кредита
у укупним кредитима забележио је пад, на 7,8 одсто (јун 2108).
Динар је у 2017. години ојачао 4,2 одсто у односу на евро чиме је
био једна од валута које су оствариле највећу апресијацију. У првих
девет месеци 2018. године просечан девизни курс је износио
118,2427 динара за један евро, односно 99,1052 динара за један
амерички долар. Народна банка наставља политику интервенција
на девизном тржишту како би спречила веће дневне осцилације
националне валуте.
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Према Анкети о радној снази за други квартал 2018. године,
број запослених износи близу 2,9 милиона, а број незапослених
391,6 хиљада. Стопа запослености популације старости 15 и више
година износи 48,6 одсто, а стопа незапослености 11,9 одсто (у
првом кварталу износила је 14,8 одсто). Просечна бруто зарада
исплаћена у јулу 2018. године износила је 68.029 динара, док је
просечна нето зарада износила 49.202 динара. У односу на исти
месец претходне године, бруто зарада је реално већа за 4,9 одсто,
док је нето зарада већа за 5,4 одсто.

Заступање интереса привреде
– регулативе и иницијативе
Радне групе
Нацрт закона о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције
Представници Удружења за приватно обезбеђење и остале услужне делатности ПКС одржали су састанак у
МУП. Договорено је да се одржи стручни скуп - јавне расправе на тему „Нацрт Закона о испитивању, жигосању
и обележавању оружја, направа и муниције“. Састанак је одржан 6. јула 2018.године.
Закон о запошљавању преко агенција за запошљавање
Представници Удружења за приватно обезбеђење и остале услужне делатности ПКС одржали су састанак са
председником Групације агенција за запошљавање и члановима радне групе који раде на изради новог Закона
о запошљавању преко агенција за запошљавање. На састанку су договорене активности у вези са израдом
Нацрта закона с обзиром на то да се очекује наставак рада радне групе при Министарству рада. Састанак је
одржан 24. јула 2018. године у просторијама компаније „Ферон“. Други састанак је одржан у Министарству
рада, односно шеснаести састанак Радне групе за израду Нацрта закона о раду преко агенција за привремено
запошљавање. Састанак је одржан 11. септембра 2018. године и присуствовали су делегирани представници
Удружења за приватно обезбеђење и остале услужне делатности - Групације агенција за запошљавање. Од
стране чланица Групације агенција за запошљавање надлежном министарству су прослеђени предлози за
Нацрт закона.
Нацрт Закона о изменама и допуна Закона о приватном обезбеђењу
Представници Удружења за приватно обезбеђење и остале услужне делатности ПКС одржали су састанак
са представницимаа МУП-а и Управе полиције као и осталим представницима радних група групација за
приватно обезбеђење у вези са дорадом и израдом завршне фазе „Нацрта Закона о изменама и допуна Закона
о приватном обезбеђењу“. Састанак је одржан 9. јула 2018.године.
Нацрт закона о критичној инфраструктури
Представници Удружења за приватно обезбеђење и остале услужне делатности ПКС одржали су састанак са
представницима радне групе унутар Групације самозаштитне делатности. Сублимирани су предлози за израду
Нацрта закона о критичној инфраструктури. Обједињени предлози на Нацрт закона о критичној инфраструктури
је прослеђен МУП-у РС.

14

У фокусу
Јавна расправа о тексту Нацрта закона о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа
и муниције
У поступку припреме закона којим се уређује област испитивања, жигосања, обележавања и хомологације
оружја, основних делова оружја, направа и муниције, права и обавезе произвођача, увозника, овлашћених
продаваца, овлашћених сервисера и власника оружја, основних делова оружја, направа и муниције, права
и обавезе овлашћеног правног лица за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције,
Министарство унутрашњих послова у сарадњи са ПКС - Удружењем за приватно обезбеђење, је јула 2018.
године одржало јавну расправу о тексту Нацрта закона о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа
и муниције. Учесници у јавној расправи били су представници релевантних државних органа, невладин сектор,
еминентни стручњаци у овој области и чланице Удружења.
Пројекат „Конкуренција у сектору приватног обезбеђења“
Рад на изради пројекта „Конкуренција у сектору приватног обезбеђења“ у ком Удружење за приватно
обезбеђење и остале услужне делатности ПКС учестује у оквиру CoESS, са регионалним струковним
удружењима. Пројекат је добијен од стране чланова Кохезије, одобрен и финансира се из ЕУ фонда за развој и
треба да буде презентован на следећој годишњој Конференцији CoESS која се одржава у октобру 2018. године у
Бриселу. Пројекат ће пружити обједињене информацији о кретању свих тржишта услуга приватног обезбеђења,
понашање компанија унутар сваке земље, као и са чиме се сусрећу у свом раду и како решавају проблеме
који се појављују у току вршења послова приватног обезбеђења. Удружење за приватно обезбеђење и остале
услужне делатности ПКС има активно учешће у изради овог Пројекта.
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Подршка
привреди
Програми подршке пословању привреде
Информације о актуелним програмима, потребна документација и услови за учешће у програмима подршке
привреди могу се преузети на интернет странама:
Развојне агенције Србије (РАС)
Фонда за развој
Министарства привреде
Агенције за осигурање и финансирање извоза
Националне служба за запошљавање

Најбржи пут до инопартнера
Привредна комора Србије је члан Европске мреже предузетништва и координатор Конзорцијума ЕЕН мреже
у Србији. Услуге ЕЕН мреже су превасходно намењене малим и средњим предузећима као сервис када је у
питању интернационализација пословања. Европска мрежа предузетништва има за циљ да предузећа лакше
и брже пронађу партнере у иностранству кроз бесплатне услуге претраге Базе пословне сарадње и учешћа на
међународним пословним сусретима и пословним мисијама.

Едукација
Центар за едукацију и стручно образовање (ЦЕСО) Привредне коморе Србије привредницима омогућава
савремену и континуирану пословну едукацију. Унапређење постојећих и стицање нових знања, вештина и
компетенција, као и непрекидан лични и професионални развој, део су мисије ЦЕСО у афирмисању концепта
целоживотног учења. Програми семинара и едукација се могу преузети на следећем линку: ПКС едукација*.

* Линк: www.pks/edukacija.
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Методолошке напомене
Приватно обезбеђење и остале услужне делатности, према КД(2010), обухватају области делатности: Спортске, забавне и рекреативне делатности,
Делатности удружења, Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству, Остале личне услужне делатности. Удружење
за приватно обезбеђење и остале услужне делатности ПКС својим активностима посебно прати делатност приватног обезбеђења, детективске
делатности, приватно образовање, спорт и рекреацију, услуге посредовања и уступања запослених, услуге чишћења, дератизације, дезинсекције и
уређења простора и зеленила и делатност одржавања објеката.
Републички завод за статистику почев од 2018. године просечне зараде рачуна на основу података из евиденције Пореске управе. Истраживање о
зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу
износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent
– FTE). Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен
образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за
АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
Према Закону о рачуноводству („Службени гласник РС” бр. 62/2013) правна лица су разврстана на велика, средња, мала и микро привредна
друштва. Величина је утврђена према критеријумима за разврставање правних лица који су прописани Законом, и то: просечном броју запослених,
пословном приходу и просечној вредности пословне имовине (два од три наведена критеријума одређује величину). За потребе анализе у овом
билтену, према објављеним проценама Републичког завода за статистику, правна лица према величини разврстана су у складу са међународним
препорукама и стандардима (према Еуростат методологији и препоруци Европске комисије, 2003/361/ЕЦ), на основу броја запослених. Републички
завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за
Републику Србију (укупно). Базе података о броју привредних субјеката, броју запослених и промету успостављене су на основу завршних рачуна
правних лица (Агенција за привредне регистре), а број предузетника и број запослених код предузетника на основу података Пореске управе.
Неке вредности, приказане у билтену, заокружене су на милионе или милијарде, са једним децималним местом, стога укупне вредности (сумари)
се не слажу увек са збиром појединачних података, с обзиром на то да су коришћени незаокружени бројеви (што даје прецизније податке).
Коришћене скраћенице
БДП
БДВ
СДИ
КD(2010)
AРС

Бруто домаћи производ
Бруто додата вредност
Стране директне инвестиције
Класификација делатности
Анкета о радној снази

Ø
PDV
RSD
EUR
USD

Просек периода
Порез на додату вредност
Српски динар
Евро
Амерички долар

Извори података: Републички завод за статистику (РЗС), Народна банка Србије (НБС), Агенција за привредне регистре (АПР), Привредна комора
Србије (ПКС), Управа царина (УЦ), Министарство финансија (МФ), Пореска управа (ПУ), Завод за статистику Европске уније (Eurostat), Чикашка продуктна
берза (CME), Bloomberg L.P, Међународни трговински центар (ICT TradeMap), Европска централна банка (ЕЦБ), Међународни монетарни фонд (ММФ).
Девизни курсеви: Сви прерачуни у билтену су извршени према следећим просечним средњим курсевима Народне банке Србије:

Период:
EUR/RSD
USD/RSD

Извор: НБС.

2012.

2013.

2014.

113,1277
88,1169

113,1369
85,1730

117,3060
88,5408

2015.

2016.

120,7328 123,1179
108,8543 111,2903

2017.
121,3367
107,4987

I квартал
118,4251
96,3415

2018.
II квартал
118,1712
99,2224

III квартал
118,1386
101,5888

Одрицање од одговорности: Подаци су подложни изменама у складу са променама званичних извора података. Информације у овом извештају
су дате у сврху општег информисања и не могу бити замена за економски савет, нити се њиховим објављивањем ствара било каква обавеза за
Привредну комору Србије. Умножавање и дистрибуирање билтена и делова дозвољено је уколико се наведе извор и копија достави Привредној
комори Србије на: analitika@pks.rs.
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Удружење за приватно обезбеђење и остале услужне делатности
Удружење за приватно обезбеђење и остале услужне делатности ПКС својим активностима посебно прати делатност приватног
обезбеђења, детективске делатности, приватно образовање, спорт и рекреацију, услуге посредовања и уступања запослених, услуге
чишћења, дератизације, дезинсекције и уређења простора и зеленила и делатност одржавања објеката.
Удружење за приватно обезбеђење и остале услужне делатности ПКС обавља следеће активности:
• заступа заједнички интерес свих субјеката из области и грана које припадају Удружењу,
• учествује у нормативном уређењу делатности и иницира и предлаже нова законска решења и прати спровођење постојећих из
области које припадају Удружењу,
• координира и пружа помоћ у примени нових законских прописа,
• промовише и учествује у хармонизацији делатности у складу са међународним стандардима и врши имплементацију важећих
гранских стандарда на тржишту Републике Србије,
• сарађује са ресорним министарствима у циљу стварања повољнијег привредног амбијента за пословање чланица Удружења,
• остварује непосредне контакте са представницима привредних друштава које припадају Удружењу у циљу анализе и праћења
њиховог пословања,
• сарађује са међународним институцијама и асоцијацијама,
• доноси и врши надзор у примени Кодекса професионалне етике.
У оквиру Удружења активне су Групације:
• Групација за физичко обезбеђење
• Групација за техничко обезбеђење
• Групација за самозаштитну делатност
• Групација агенција за запошљавање
• Групација услуга за одржавање објеката
• Групација приватног образовања.

Контакт
Привредна комора Србије
Ресавска 13-15
11000 Београд

T: 0800 808 809

www.pks.rs
E: bis@pks.rs

Удружење за приватно
обезбеђење и остале услужне
делатности
Александар Недић, секретар

T: (+381 11) 41 49 437
M: (+381 66) 87 51 100

E: fto@pks.rs
usluge@pks.rs
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#

#PKS
@Privrednakomora

Одбор Удружења за
приватно обезбеђење
и остале услужне
делатности

Удружење за приватно
обезбеђење и остале
услужне делатности

Групација за физичко
обезбеђење

Групација за техничко
обезбеђење

Групација за
самозаштитну
делатност

Секција Јужнобачког
управног округа

Секција Јужнобачког
управног округа

Секција Јужнобачког
управног округа

Секција Нишавског,
Пиротског и
Топличког управног
округа

Секција Нишавског,
Пиротског и
Топличког управног
округа

Секција Нишавског,
Пиротског и
Топличког управног
округа

Секција
Севернобачког
управног округа

Секција
Севернобачког
управног округа

Секција
Севернобачког
управног округа

Секција Расинског
управног округа

Секција Расинског
управног округа

Секција Расинског
управног округа

Секција Јабланичког
и Пчињског управног
округа

Секција Јабланичког
и Пчињског управног
округа

Секција Јабланичког
и Пчињског управног
округа

Групација агенција за
запошљавање

Групација услуга за
одржавање објеката

Секција Јужнобачког
управног округа
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Групација приватног
образовања

ОБУКЕ
И
УСАВРШАВАЊА

РЕГИСТРИ
БАЗЕ ПОДАТАКА
ИТ ПЛАТФОРМЕ

ПОТВРДЕ,
УВЕРЕЊА
И
МИШЉЕЊА

ИЗВОЗНО
УВОЗНА
И
ОСТАЛА
ДОКУМЕНТА

СЕКТОРСКЕ
АНАЛИЗЕ

ПКС УСЛУГЕ
ДИГИТАЛНЕ
“e-УСЛУГЕ”

МЕДИЈАЦИЈА
ПОСРЕДОВАЊЕ

СЕРТИФИКАТИ
ЛИЦЕНЦЕ
СТАНДАРДИ

ПОСЛОВНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ
И
ПРОВЕРИТЕ
БОНИТЕТ

ПОВЕЗИВАЊЕ
ЛОКАЛНО
РЕГИОНАЛНО
МЕЂУНАРОДНО

ПКС еБилтени се објављују тромесечно и дистрибуирају свим чланицама ПКС, у складу са организацијом рада стручних служби
Привредне коморе Србије. Оглашавање у ПКС еБилтенима и достављање материјала уз податке о фирми (назив предузећа, адреса,
контакт телефон и ПИБ) могуће је путем имејлова: analitika@pks.rs или bis@pks.rs, као и позивом на број 0800 808 809. Понуда за
оглашавање у ПКС еБилтену ће вам бити достављена мејлом. Више информација на страни: www.pks.rs/oglašavanjePKSeBilten.

