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УВОДНИК
Билтени удружења Привредне коморе Србије сектора Удружење за шумарство, прераду дрвета и индустрију намештаја
пољопривреде, индустрије и услуга представљају тромесечне и папира, Привреднe коморe Србије обједињује привредна
анализе економских трендова и актуелности у привреди.
друштва регистрована за сектор индустрије базиране на дрвном
сортименту. Удружење поред привредних субјекта обједињује
Кроз билтене информишемо чланице коморског система, кластере, невладин сектор, националне институције и остале
представнике пословне заједнице и стручне јавности о секторским учеснике одговорне за припрему будућих политика и стратегија.
и макрое кономским темама, пословним и статистичким Удружење је креирало квалитетну платформу за интеракцију свих
показатељима за водеће привредне гране, активностима удружења учесника у циљу постизања оптималних решења за унапређење
и услугама Привредне коморе Србије. Циљ је да подстакнемо свих важних области у сектору, с циљем подстицања раста
представнике привреде да покретањем иницијатива усмереним тржишта и интернационализације производа ове индустрије.
на унапређење пословног амбијента утичу на креирање стабилних
и одрживих услова пословања.
Активности су усмерене на истраживање и промовисање
потпунијег коришћења дрвета, као одрживе, обновљиве,
Очекујемо да коморски билтени допринесу бољој видљивости климатски и еколошки прихватљиве сировине не оптерећујући
секторских информација, активности и подршке националне шуме и екосистем. Шумарство, прерада дрвета и индустрија
пословне асоцијације привреди, унапређењу конкурентности намештаја су привредне делатности повезане у ланац стварања
и јачању поверења у домаћи привредни амбијент и економију. додате вредности, и прави су пример кружне економије као
Припремљене информације, вести и анализе објављене у билтенима стратешке одреднице политика ЕУ.
креиране су у склопу заједничких активности јединственог коморског
система и привреде Србије. У анализама су коришћени званични Сектор има развојни потенцијал и потребно је пронаћи нове
подаци домаћих и страних институција, објављени крајем сваког моделе за јачање међународне препознатљивости будући да
календарског тромесечја у години.
је јако извозно оријентисан. Повећање извоза, унапређење
технолошког нивоа производње и потребе тржишта рада узрокују
Сви претходно објављени билтени доступни су на сајту Привредне потребе за заједничким деловањем свих учесника у наредном
периоду.
коморе Србије.
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Активности Удружења за шумарство, прераду дрвета,
индустрију намештаја и папира
Седнице, конференције, сајмови, пословни сусрети, презентације, семинари
Седница Секције дрвне индустрије Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког округа
У просторијама ПКС РПК Краљево, 11. септембра 2018. године одржана је седница Секције дрвне индустрије
Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког округа са дневним редом: решавање проблема превоза
дрвног сортимента некатегорисаним путевима, подношење извештаја о испуњењу уговорних обавеза ЈП
„Србијашуме“ у 2018.години и уговарање сировине за 2019. годину. Иницијатива у вези са решењем проблема
превоза дрвног сортимента послата je локалној самоуправи.
Пословни састанци и обиласци фирми
Током трећег тромесечја 2018. године, представници Удружења за шумарство, прераду дрвета и индустрију
намештаја и папира, посетили су фирме „Сигма“ д.о.о. „Гај инжењеринг и опремање“ д.о.о. „Златић“ д.о.о.
„Блажекс“ д.о.о. „Артињан Паркет“ д.о.о, „Земида“, „Линеа Милановић“, „Беоивер“ и „Беман“. Фирме су упознате
са новoм организацијом коморског система. Заинтересоване за сарадњу, нарочито уколико би се од државе
добио повољан подстицајан кредит за машине или запошљавање нових радника. Разговарано о покретању
иницијативе о појачаном инспекцијском назору приликом трговине односно извоза обловине из Србије. Због
неконтролисаног извоза наноси се велика штета дрвној индустрији Србији али и целој привреди. Разговарано је
и о актуелним проблемима у шумарству, дрвној индустрији и спољнотрговинској размени сировине и готових
производа шумарства и дрвне индустрије у Србији. Посебно је стављен акценат на извоз у Египат и Кину.
Осим тога разговарано је и о повећаном неконтролисаном извозу храстових трупаца и како га смањити
што би било корисно за дрвну индустрију Србије. Приликом посета, тема разговора били су проблеми који
се тичу субвенција за набавку нових машина и запошљавања нових радника, мањка обучених радника на
специјализованим машинама, организације одласка на сајмове, потребе за отварањем српског простора „Expo
center“ и проширење извоза на западна тржишта. Закључено је да постоји потреба за чешћим контактима, како
би се проблеми на које је указано могли што ефикасније решавати. Компаније су исказале заинтересованост
за активно укључивање у систем дуалног образовања.
Састанак са представницима тржишне инспекције Министарства трговине, туризма и
телекомуникација
У просторијама ПКС, 24. јула 2018. године одржан је састанак са представницима тржишне инспекције
Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Тема састанка била је решавање проблема трговине
на црно обловином на домаћем тржишту. Активности у вези са решавањем овог проблема се настављају у
наредном периоду у сарадњи са шумарском инспекцијом и МУП РС.
Састанак са представником ЈП „Србијашуме“
Представници Удружења за шумарство, прераду дрвета и индустрију намештаја и папира ПКС одржали су са
представником ЈП „Србијашуме“ и Управе за шуме Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
састанак 23. јула 2018. године на тему иницијатива Групације за шумарство о измени правилника ЈП
„Србијашуме“ о обављању стручног надзора у шумама сопственика.
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Састанак парнера организације манифестације Climate Diplomacy Week
У Београду, у просторијама Мисије УН, 15. августа 2018. године одржан је састанак. Дневни ред састанка биле су
планиране активности, појединачне потребе и доприноси партнера и медијска подршка. Учесници на састанку
били су представници Делегације ЕУ, Мисије УН, представници дипломатско-конзуларних представништава у
Београду, ГИЗ, ПКС, Министарство заштите животне средине, Фондација Фридрих Неуман и др.
Састанак са ЈП „Војводинашуме“
Представници Удружења за шумарство, прераду дрвета и индустрију намештаја и папира, 18. септембра 2018.
године одржали су састанак са представницима ЈП „Војводинашуме“. На састанку су присуствовали и Управа
за шуме МПШВ, Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду АП Војводине и
представници групације произвођача дрвне амбалаже. Тема састанка било разматрање актуелне ситуација у
шумарству АП Војводине; разматрање проблематике пословања у индустрији заснованој на дрвном сортименту
у АП Војводина; сарадња између ЈП„Војводинашума“ и купаца дрвних сортимената. Састанак са представницима
ЈП „Војводинашуме“ инициран од стране Групације произвођача дрвне амбалаже, у ПКС - РПК Нови Сад, уз
присуство помоћника секретара за пољопривреду и в. д. директора Управе за шуме МПШВ. На састанку је
разматрана проблематика пословања сектора и тренутна ситуација у сектору, вођен дијалог о заједничким
пословним односима сектора шумарства и дрвне индустрије. Произвођачи су посебно истакли значај
закључивања вишегодишњих уговора са ЈП „Војводинашуме“, што би им омогућило сигурност у обезбеђењу
сировине и могућност дугорочног планирања инвестиција и запошљавања, што би побољшало производњу
и позицију на тржишту. Последње повећање цена сировине које је било у фебруару 2017. године негативно
се одразило на финансијско пословање произвођача дрвне амбалаже, јер су уговори са ино-партнерима већ
били склопљени. Произвођачи су мишљења да би се створио мањи губитак да је повећање цена било крајем
2016. године. Покренуте су стратегије за успостављање иницијатива које су у заједничком интересу обе стране:
разматрање попуштања забране запошљавања у јавном сектору код производних предузећа, какво је ЈП
„Војводинашуме“, разматрано је питање заштићених зона и њихове примене на површине које припадају
надзору ЈП „Војводинашума“.
Како пословати са Јапаном – увод у KAIZEN приступ
Европска мрежа предузетништва у Србији, Привредна комора Србије и Јапанска Пословна Алијанса у Србији
(ЈПАС) у сарадњи са Каизен Институтом и Јапанском организацијом за спољну трговину (JETRO), 10. септембра
2018. године објавили су позив за учешће на семинару под називом „Како пословати са Јапаном – увод у KAIZEN
приступ“. Планирано је да се на семинару учесници ближе упознају са јапанском пословном културом, основама
KAIZEN-а, примерима и користима имплементације овог приступа пословању, као и да директно идентификују
потенцијалне области за примену KAIZEN принципа.
Обука за учеснике такмичења Climate Launchpad, у оквиру Climate-KIC пројекта
У Привредној комори Србије је у оквиру пројекта „Climate-KIC“ одржано је такмичење „Climate Launchpad“. На
такмичењу су учествовали представници научно - истраживачких и образовних институција и стартапова.
„Climate Launchpad“ је највеће светско такмичење зелених пословних идеја, које има за циљ да потенцијал
чистих технологија усмери ка борби са климатским променама. Такмичења су одржана два пута заредом, и
то 14. и 28. јула 2018. године.
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Позив за учешће на Пословном форуму Западног Балкана
Центар за мултилатералну сарадњу у сарадњи са Удружењима ПКС организује учешће српских компанија на
Пословном форуму Западног Балкана који се одржава у периоду од 17. до 19. октобра 2018. године у Талину
у Естонији. Планирно је учешће компанија које се баве међународном трговином: извозници, увозници,
инвеститори и др. из сектора: информационе технологије, пољопривредна и прехрамбена индустрија,
дрвна и индустрија намештаја, металска и машинска индистрија и туризам. На Форуму је планирано учешће
привредника из Албаније и Македоније. Планирано је ближе упознавање учесника скупа са условима
пословања са Естонијом и учешће у Б2Б разговорима. Домаћин форума била је Привредна комора Естоније.
Smart City Festival 2018 - Дом омладине 19 - 21. октобар 2018. године
У организацији немачке фондације „Fridrih Naumann“, у периоду 13 – 15. јули 2018. године, одржана је
припремна радионица партнера „Smart City Festival 2018“ који треба да се одржи у Дому омладине у периоду
од 19. до 21. октобра 2018. године. Учесници на радионици били су представници ПКС, „CarGo“, „EduLab“, „Palgo
centar“, „ICT Hub“, СКГО и др. Тема радионице била је припрема нацрта агенде фестивала и дефинисање садржаја.
На овогодишњем издању фестивала предвиђено је да говоре бројни домаћи и страни стручњаци, а очекује се
учешће више од 500 посетилаца.
Академија циркуларне економије
Служба за циркуларну економију и Удружење за шумарство, прераду дрвета, индустрију намештаја и папира
ПКС одржали су током јула и септембра 2018. године кампању Академије циркуларне економије. Кампања
је одржана путем портала ПКС, друштвених мрежа и директним повезивањем путем електронске поште.
Учесници у кампањи били су представници фирми: НИС, „Трајал“, „Умка“, „Апатинска пивара“, „Таркет“, „Нелт“,
„Србија Карго“, „Falc East“ „Schneider Electric Srbija”„Горење“ „Милан Благојевић“ „Папир сервис ФХБ“ „Супериор“
„Адриа медиа група“ и др. Полазници Академије циркуларне економије имају прилику да науче како да
анализирају тренутно стање у компанији у погледу ефикасности процеса рада и коришћења материјала, и које
системске промене су потребне да се иновативне идеје примене и оптимизују своје пословање. Обуку држе
домаћи и међународни стручњаци из области циркуларне економије а састоји се од седам тренинга и групног
практичног рада. Велики број пријављених указује на актуелност теме.
„Climate Diplomacy Week - Climate Village“, Ада Циганлија
На Ади Циганлији је 29. септембра 2018. године одржана манифестација под називом „Climate Diplomacy Week Climate Village“ у сарадњи са Делегацијом ЕУ, УНДП и другим бројним партнерима. Климатско село организовано
је као интерактивна радионица подизања свести о климатским променама кроз вожњу бицикала - „Climate
Bike Ride“ и подржана другим различитим програмима.
Позив за учешће на сајму INTERZUM 2019, Келн, Немачка
Удружење за шумарство, прераду дрвета и индустрију намештаја и папира ПКС и Швајцарски програм за
промоцију извоза – SIPPO организовали су кампању позива српских фирми за учешће на сајму INTERZUM
2019 који се одржава у периоду од 21. до 24. маја 2019. године у Келну у Немачкој. Фирме, учесници у кампањи:
„Агација“, „СЦС плус“, „Top Wood“, „Tара“ и „Ривал Индустрија“.
Позив за учешће у Међународним Б2Б сусретима SEE MEET 2018
Удружење за шумарство, прераду дрвета и индустрију намештаја и папира и Удружење биљне производње
ПКС одржали кампању позива српских фирми за учешће на Б2Б сусретима који се одржавају у Марибору у
Словенији у периоду од 10. до 11. октобра 2018. године. Фирме учеснице биле су: „Југодин алатне машине“,
„Весимпекс“, „Дето“, „Оптилал“ „Техноградац“ „Plamatech“, „No Kaci“, „Тестерал“, „Фасил“, Научно-технолошки парк

6

Чачак, „Language Shop“ НЛБ Банка, „Донау Соја“, „Axiom Q Ventures“, „Hoff“, СМС Луна“, „Пулцап“, „CFR Executive
Search“, „Лесте“, „Реца“, СМ Медика Бг“, „Технолошко партнерство“, „Green Grass“ и др. Б2Б сусрети представљају
платформу за успостављање нових пословних веза између компанија из југоисточне и северозападне Европе.
Ове године у фокусу ће бити пољопривреда, прерађивачке индустрије (дрво, метал, пластика), дигитализација
и ИКТ, енергетска ефикасност и др.

Вести
Одлука о продужењу трајања мера заштите од прекомерног увоза тапета и сличних зидних облога
Нотификација Републике Турске о доношењу одлуке о продужењу трајања мера заштите од прекомерног увоза
тапета и сличних зидних облога.
Девети Конгрес пиланара у Хрватској
На овогодишњем, 9. Конгресу пиланара, окупили су се представници пиланске индустрије, шумарства,
водећи произвођачи технологија и други учесници, на позив председника хрватског дрвног кластера. Све
већа потражња за сировинама, уз тешко стање шума и све већи недостатак радника, главни су изазови које
на које су пиланари указали на 9. Конгресу пилана, који је одржан 26. септембра 208. године у Славонском
Броду, Хрватска.
За све додатне информације о пословању у земљи и иностранству, контакте с потенцијалним пословним
партнерима, учешће на сајмовима и изложбама у земљи и иностранству, учешће у активностима ПКС
контактирајте Удружење за шумарство, прераду дрвета, индустрију намештаја и папира ПКС путем
телефона 011 / 33 00 909 или нам пишите на имејл: sumarstvo@pks.rs.
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Регио инфо

РПК
Севернобачког
управног округа
Суботица

РПК
Расинског
управног округа
Крушевац

Нови царински терминал у Слободној зони Суботица
Министар финансија отворио је 5. јула 2018. године у Слободној зони Суботица нови модерни царински
терминал који би требало да повећа ефикасност пословања и убрза рад компанија које послују у Зони.
Изградња новог објекта коштала је око 50 млн РСД, а радове је у потпуности финансирала Влада Републике
Србије. Директор Управе царина је на отварању изјавио да ће измештањем терминала на ново место бити
скраћене и убрзане процедуре царињења робе. Према његовим речима, нови царински терминал требало би
да скрати време задржавања на 15 минута. Такође, услед значајног обима раста производње компанија које
послују у Слободној зони, као и због будућих нових инвеститора, указала се потреба за проширењем постојећих
капацитета и отварање нове царинске испоставе представља додатну подршку целокупној привреди. У
Слободној зони Суботица тренутно послује шест компанија са 6.000 запослених радника, а више од 15.000
возила прође сваке године кроз Слободну зону. Укупан обрт за 2017. годину износио је близу 850 млн евра.
ПКС РПК Крушевац потписала је мултилатерални Споразум о сарадњи
Представници ПКС РПК Крушевац потписали су мултилатерални Споразум о сарадњи са Привредном комором
Чанченг из области Фошан Кина, Регионалном привредном комором Кошице из Словачке, Мађарско–
кинеском привредном Комором Будимпешта, Румунско–кинеском привредном комором Трансилваније и
Букурешта. Циљ Споразума је коришћење свих предности коморског система у привредној размени између
Мађарске, Словачке, Србије, Румуније и Кине, јачање пријатељске сарадње између привредних Комора
потписница. Приведне коморе су се договориле да у циљу развоја даље размене добара и искустава, унапреде
узајамну комуникацију мејловима, телефоном и писмима, редовним или повременим посетама, пословним
истраживањима и студијама, културолошким разменама, заједничким пројкетима да деле информације
међусобно, унапреде пријатељство и заједнички доприносе расту привреде и друштва у регионима земаља
потписница. Оранизатор и покровитељ догађаја је кинеска пословна зона „Central European Trade and Logistic
Cooperatione Zone – CECZ“ у Будимпешти, уз подршку Министарства трговине Републике Кине, са циљем да
привреднике из земаља Централне и Југоисточне Европе повеже са привредницима Кине.
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Привредна активност у индустрији прераде дрвета и
производње намештаја и папира
Индустријска производња

Индекси индустријске производње, септембар 2017–
август 2018. у односу на просеке претходних година

Индустријска производња у сектору прерађивачке индустрије
већа је за 2,8 одсто у првих осам месеци 2018. године, у односу на
исти период 2017. године, док је у августу 2018. године у поређењу
са истим месецом 2017. године смањена 1,0 одсто. Производња
папира и производа од папира је у периоду јануар-август 2018.
године забележила раст од 7,2 одсто у поређењу са првих осам
месеци 2017. године. У преради дрвета и производа од дрвета
регистрован је раст од 4,4 одсто у истом периоду, а у производњи
намештаја раст од 10,1 одсто.
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Производња папира и производа од папира
Производња намештаја

Извор: РЗС.

Залихе

Индекси залиха готових производа, септембар 2017–
август 2018. у односу на просеке претходних година

У августу 2018. године у поређењу са истим месецом 2017. године,
залихе готових производа у сектору прерађивачке индустрије биле
су веће за 13,1 одсто. У истом периоду, у производњи намештаја
залихе су смањене за 16,5 одсто, у преради дрвета и производа од
дрвета за 20,9 одсто, док су у производњи папира дупло повећане.
Уколико се посматра август 2018. године у односу на просек 2017.
године, залихе су биле веће за 6,9 одсто у прерађивачкој индустрији,
а у оквиру ње веће за 68,1 одсто у производњи папира, док су
смањене у производњи намештаја и преради дрвета за 9,1 и 21,6
одсто, респективно.
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Извор: РЗС.
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Цене

Индекси цена произвођача индустријских производа,
септембар 2017– август 2018. у односу на просеке
претходних година

Цене произвођача индустријских производа у сектору
прерађивачке индустрије у првих осам месеци 2018. године
у односу на исти период 2017. године остале су скоро на истом
нивоу (раст од 0,3 одсто), док су у августу 2018. године у поређењу
са истим месецом 2017. године повећане 2,6 одсто. Цене у
производњи папира и производа од папира у првих осам месеци
2018. године у односу на исти период 2017. године порасле су 3,5
одсто, док су код прераде дрвета и производа од дрвета, као и у
производњи намештаја опале и то за 2,2 и 1,6 одсто, респективно.
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Извор: РЗС.

Запосленост

Број запослених у шумарству, производњи намештаја,
папира и производима од дрвета у правним лицима и код
предузетника, други квартал 2016, 2017. и 2018. године

У првој половини 2018. године регистровано је 6.609 запослених у
области шумарства и сече дрвећа, што је за 0,5 одсто мање у односу
на исти период 2017. године. У оквиру прерађивачке индустрије, у
производњи намештаја регистровано је 17.176 запослених, што је
више за 8,3 одсто у односу на период јануар-јун 2017. године, док
је у производњи папира и производа од папира и преради дрвета
регистровано 7.970 и 16.894 запослених, респективно (раст од 2,1
одсто и 6,5 одсто). У укупној запослености у Републици Србији ове
четири области учествују 2,4 одсто.
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Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).
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јун
Q2 2018.

Регистрована запосленост, према делатностима KD(2010), у другом кварталу 2017. и 2018. године
Број запослених
Q2 2017.
Република Србија

УКУПНО

Q2 2018/
Q2 2017.

Q2 2017.

Q2 2018.

2.047.020
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100,0
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0,3
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17.232

106,2

0,8

0,8

7.877

8.035
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0,4

0,4

16.169

17.233

106,6

0,8

0,8

46.997

49.181

104,6

2,4

2,4

Производња папира и производа од папира
Производња намештаја

Q2 2018.

Учешће у укупној
запослености, у %

1.975.308

Шумарство и сеча дрвећа
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и
прућа, осим намештаја

Индекс

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

Зараде

Зараде, јануар - јул 2018. (у динарима)

(јануар-јул 2018)

У периоду јануар-јул 2018. године, просечна зарада исплаћена у
делатности шумарства и сече дрвећа је била за 12,6 одсто мања од
републичког просека, у преради дрвета и производњи производа
за 38,3 одсто, и у производњи папира и производа од папира за
1,1 одсто. У индустрији производње намештаја исплаћене зараде
биле су за скоро трећину мање у односу на републички просек. У
свим наведеним областима дошло је до раста зарада у односу на
исти период 2017. године.
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Извор: РЗС.

11

Спољнотрговинска размена намештаја и производа
од дрвета, плуте, сламе и папира, месечни подаци (у
хиљадама евра)

Спољна трговина
Према подацима РЗС, у првих осам месеци 2018. године, извоз намештаја
и производа од дрвета, плуте, сламе и папира износио је 763,2 млн евра,
што чини 7,1 одсто укупног извоза Републике Србије. У односу на исти
период 2017. године, забележен је раст од 11,3 одсто. У истом периоду,
увоз је достигао 672,8 млн евра (мг раст од 9,3 одсто), што чини 4,8 одсто
укупног увоза, те је остварен суфицит у спољнотрговинској размени који је
износио 90,5 млн евра. Највише је извезено намештаја, и то у вредности
од 306,3 млн евра, са међугодишњим растом од 13,0 одсто и позитивним
спољнотрговинским салдом (211,1 млн евра).
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Структура извоза, јануар – август 2018.

Структура увоза, јануар – август 2018.
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Извоз намештаја и производа од дрвета, плуте, сламе и
папира, по земљама, јануар – август 2018. (у млн евра)

Увоз намештаја и производа од дрвета, плуте, сламе и
папира, по земљама, јануар – август 2018. (у млн евра)

Чешка Република (CZ)
Руска федерација (RU)
Немачка (DE)
Босна и Херцеговина (BA)
Италија (IT)
Шпанија (ES)
Хрватска (HR)
Република Црна Гора (ME)
Пољска (PL)
Румунија (RO)

Немачка (DE)
Италија (IT)
Финска (FI)
Босна и Херцеговина (BA)
Пољска (PL)
Аустрија (AT)
Мађарска (HU)
Румунија (RO)
Хрватска (HR)
Шведска (SE)

55,1
54,8
54,4
51,0
49,6
39,9
39,4
35,2
34,7
32,8

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).
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76,1
55,2
54,1
47,7
43,8
41,3
39,9
38,3
32,0
25,0

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. У области пољопривреде, шумарства и рибарства
остварен је нето прилив СДИ, по основу улагања нерезидената, од
2,1 млн евра, док је у преради дрвета и производа од дрвета, плуте,
сламе и прућа, осим намештаја, производњи папира и производа
од папира и штампању и умножавању аудио и видео записа
остварен нето прилив СДИ, по основу улагања нерезидената, од
1,3 млн 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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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.

Реални раст БДП (у %)
4,0
3,3
2,0

2016.

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.

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.

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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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

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.

Кретање девизних курсева у последњих годину дана
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0

EUR/RSD
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90,0

USD/RSD

Извор: Bloomberg L.P.

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

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.

1,0
0,5
0,0

Euribor 6M

Извор: Bloomberg L.P.

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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Libor USD 6M
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Заступање интереса привреде
– регулативе и иницијативе
Прописи објављени у претходном периоду
Техничко упутство за евиденцију издвојених пословних јединица привредних субјеката и складишта
Порески обвезници почев од 27. августа 2018. године дужни су да Пореској управи достављају податке, као и
касније измене података о свим пословним просторијама у којима складиште, односно смештају добра, као и о
свим просторијама у којима обављају регистровану делатност . Пореска пријава на Обрасцу ПЕП-ИПЈ подноси се
искључиво електронским путем преко портала е-ПОРЕЗИ. Непоступање пореских обвезника по члану 25. Закона
о пореском поступку и пореској администрацији представља кривично дело недозвољеног складиштења робе,
те роба која се затекне у просторијама које нису пријављене Пореској управи, биће одузета.

Преглед покренутих и реализованих иницијатива
Иницијатива за састанак Управе за шуме и ЈП Србијашуме и Војводина шуме са чланицама Удружења
за шумарство, прераду дрвета, индустрију намештаја и папира ПКС
Представници Удружења за шумарство, прераду дрвета и индустрију намештаја и папира упутили су иницијативу
да се одржи састанка Управе за шуме и ЈП Србијашуме и Војводина шуме са произвођачима дрвне амбалаже члановима Удружења за шумарство, прераду дрвета, индустрију намештаја и папира Привредне коморе Србије.

Радне групе
Усаглашавање домаћих стандарда са ФСЦ стандардом
Радна група за усаглашавање домаћих стандарда са ФСЦ стандардом у оквиру СГС пројекта Forestry Management
сертификације у Србији.
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У фокусу
Сива зона у трговини посеченим дрветом
У току јула 2018. године одржани су састанци са представницима Министарства трговине, туризма и
телекомуникација као и са представницима Управе за шуме, Министарства пољоприведе, шумарства
и водопривреде у вези са проблемом сиве зоне у трговини посеченим дрветом, а на основу иницијативе
Групације примарне прераде дрвета Удружења за шумарство, прераду дрвета, индустрију намештаја и папира
Привредне коморе Србије. Планирани су додатни састанци као и активности у везиса решавањем овог важног
питања за дрвну индустрију.
Недостатак школованог кадра у индустрији папира и амбалаже
У организацији УО „CPA&G“ на Технолошко металуршком факултету Универзитета у Београду, 11. јула 2018.
године одржан је састанак проширеног управног одбора „CPA&G“. На састанку су поред чланова управног
одбора „CPA&G“ присуствовали представници Удружења за шумарство, прераду дрвета и индустрију
намештаја и папира ПКС и „КАППА СТАР Групације“. Тема састанка је решавање проблема недостајућег кадра
у индустрији папира и амбалаже која у последњих неколико година бележи изузетан раст. Велики проблем
недостатка школованог кадра у овој индустрији није само присутан у Србији, већ у читавом региону, па и
Европи. Указано је на потребу да се на нивоу државе промени кадровско - образовна политика и да се се
у смислу решавања проблема мањка кадра овог образовног профила створе неопходни услови за обуку и
школовање ученика и студената. Представници „КАППА СТАР Групације“, као иницијатори идеје, предложили
су руководству Технолошко металуршког факултета из Београда, да се у будућим плановима и програмима
образовања појачају и групишу предмети за потребе школовања инжењера који би радили у овом сектору.
Руководство и професори ТМФ-а нагласили су да је та високообразовна установа спремна да на адекватан начин
помогне младим људима који одлучују да крену стопама старих папираша, кроз разне видове стипендија и
боље информисање о томе шта их чека у индустрији папира. Није потребно само образовати будући кадар
већ и постојећи у фабрикама и предузећима, који недовољно познаје комплексну технологију производње
папира. Исказана је спремност да стручњаци из праксе и образовних институција, по моделу западних земаља,
организују радионице, курсеве и предавања, како би обучили запослене и како би они усавршили своја знања.
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Подршка
привреди
Програми подршке пословању привреде
I ДРЖАВНА ПОМОЋ КОЈА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРЕКО РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ
Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2018. години
Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним
пословним банкама и лизинг компанијама. Намењен је за суфинансирање набавке производне опреме и
опреме директно укључене у процес производње размењивих добара:
1. нове производне опреме и/или машина,
2. транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта,
3. нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара.
Предузећа могу остварити право на суфинансирање до 25 одсто нето вредности набавке производне
опреме, али су у обавези да обезбеде учешће у висини 5 одсто нето вредности производне опреме, док
ће се преосталих 70 одсто обезбедити из кредита пословних банака или финансијског лизинга компанија
укључених у спровођење овог програма. Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 25 одсто од нето
вредности производне опреме не може бити мањи од 500.000 динара, нити већи од 5.000.000 динара.
Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:
1. микро или мала правна лица према финансијским извештајима за 2016. годину,
2. предузетници регистровани у АПР,
3. задруге.
Привредни субјекти морају бити уписани у регистар АПР најкасније 31. децембра 2016. године. Банке које
учествују у програму су „Поштанска штедионица“, „Credit Agricole“, „Halkbank“, „Eurobank“, „Procredit“ и „Raiffeisen leasing“. Позив је отворен до утрошка средстава.
II ДРЖАВНА ПОМОЋ КОЈА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРЕКО ФОНДА ЗА РАЗВОЈ
А) Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години
Средства опредељена Програмом намењена су за:
1. куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање
производног простора или пословног простора који је у саставу производног простора, или простора у
којем се обавља производња или складиштење производа,
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2. куповину нове или половне производне опреме (не старије од пет година), укључујући доставна
возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу
производње,
3. трајна обртна средства, која могу да чине највише 20% укупног инвестиционог улагања,
4. набавку софтвера и других нематеријалних улагања.
Средства по овом програму намењена су за подршку развоја производних делатности, рачунарског
програмирања и штампарских услуга.
Право да се пријаве на јавни позив имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге
који доставе званичне финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан нето губитак,
с тим да се овај услов за достављање финансијских извештаја, не примењује на предузетнике који немају
обавезу достављања тих извештаја. Потребно је да буду регистровани у АПР најкасније до 31. децембра 2015.
године, а за привредне субјекте који подносе захтеве у вредности већој од 12.500.000 динара најкасније до
31. децембра 2013. године, односно најкасније до 31. децембра 2014. године након достављања званичних
редовних финансијских извештаја и за 2017. годину.
Могуће је остварити право на финансијску подршку у износу до 20 одсто бесповратних средстава од
вредности инвестиционог улагања. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из
кредита Фонда, с тим да учешће трајних обртних средстава у износу укупних средстава (кредит Фонда и
бесповратна средства) може бити до 20 одсто.
Износ средстава

Кредит

Бесповратна средства

Укупно

Минимални

1.000.000 динара

250.000 динара

1.250.000 динара

Максимални

50.000.000 динара

12.500.000 динара

62.500.000 динара

Изузетно за предузетнике, минимални износ кредита је 300.000,00 РСД, а износ бесповратних средстава
75.000,00 РСД.
Јавни позив је отворен док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 31.12.2018. године.
Б) Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у
пословању у 2018. години
Средства су намењена новооснованим предузетницима, микро и малим привредним друштвима, који су
регистровани у АПР најраније у години која претходи години подношења захтева.
Улагања која се могу финансирати у оквиру овог програма обухватају:
1. доградњу/реконструкцију/адаптацију/санацију/пословног или производног простора,
2. куповину опреме (нове или половне, не старије од пет година),
3. трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20 одсто у структури укупног инвестиционог
улагања.
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Б) Субвенције за особе са инвалидитетом
1. Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства у 2018. години
Јавни конкурс је објављен у фебруару, а пријаве се примају до краја 2018. године. Послодавац који на
неодређено време запосли особу са инвалидитетом без радног искуства, има право на субвенцију зараде за
ту особу, у трајању од 12 месеци од дана заснивања радног односа. Субвенција зараде се одобрава у висини
до 75 одсто укупних трошкова зараде са припадајућим доприносима за обавезно социјално осигурање, али
не више од износа минималне зараде, под условом да запошЉава особу са инвалидитетом пријавЉену на
евиденцију незапослених која нема радног искуства на пословима на којима се запошЉава и да послодавац
обавља делатност минимум 3 месеца пре подношења захтева за субвенцију зараде, у радном односу има
најмање једно запослено лице итд.
2. Субвенција за подршку особама са инвалидитетом
Јавни конкурс за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под
посебним условима у 2018. години је објављен 14. фебруара и отворен је до краја 2018. године. У складу са
јавним позивом могуће је остварити:
1. Рефундацију трошкова зараде лицу ангажованом на пружању подршке на радном месту - радна
асистенција- само за време док пружа стручну помоћ, а најдуже 12 месеци, а максимално у висини до
50.000,00 РСД месечно,
2. Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места у једнократном износу што подразумева
техничко и технолошко опремање радног места, средстава за рад, простора и опреме, у складу са
могућностима и потребама запослене особе са инвалидитетом, у једнократном износу до 400.000,00 РСД по
особи са инвалидитетом. Висина рефундације трошкова подршке не сме да буде већа од 100 одсто оправданих
додатних трошкова.

Актуелни конкурси за иновативне компаније
I ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ
Програм сарадње науке и привреде (Collaborative Grant Scheme for R&D Organizations and Private Sector Enterprises) спроводи Фонд за иновациону делатност.
Циљ Програма сарадње науке и привреде је да унапреди индустријска истраживања, подстичући предузећа
из приватног сектора и јавне научноистраживачке организације да спроводе заједничке пројекте из области
истраживања и развоја са идејом да креирају нове или унапреде постојеће комерцијално исплативе производе
и услуге, као и иновативне технологије са значајним утицајем на будући развој и тржишним потенцијалом.
Висина износа финансирања: до 300.000 евра, односно до 70% укупно одобреног буџета пројекта најмање
30% обезбеђује подносилац пријаве из других приватних извора независних од Фонда.
Услови за конкурисање: Конзорцијум сачињен од најмање једног микро, малог или средњег привредног
друштва и најмање једне јавне научно-истраживачке институције које испуњавају услове прописане
Приручником Програма сарадње науке и привреде; Конзорцијум може имати највише пет чланица.
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Област/сектор: пројекат може доћи из било које области науке и технологије и било ког индустријског сектора.
Време реализације пројекта: до 24 месеца
Јавни позив је отворен од 3. октобра до 28. децембра 2018. године у 15h.
II ИНОВАЦИОНИ ВАУЧЕРИ
Програм иновационих ваучера спроводи Фонд за иновациону делатност, а укупан износ опредељених
средстава износи 48.000.000,00 динара.
Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај који омогућава малим и средњим
предузећима да, користећи услуге научноистраживачког сектора, подигну ниво иновативности својих
производа и постану конкурентнија на тржишту.
Циљеви Програма иновационих ваучера су: да се мала и средња предузећа (МСП) из приватног сектора
подстакну да користе услуге научноистраживачких институција како би побољшали своје производе,
процесе, вештине и услуге, и тако унапредили своју укупну конкурентност; да се поспеши успостављање веза
и сарадње између МСП из приватног сектора, с једне стране и научноистраживачких институција, са друге
стране, а све у корист развоја привреде Србије.
Висина износа финансирања:
• до 800.000 динара, односно 80% укупних трошкова услуге, не укључујући порез на додату вредност (ПДВ),
• најмање 20% обезбеђује подносилац пријаве из других извора независно од Фонда.
Једном подносиоцу пријаве могу бити одобрена највише два иновациона ваучера, у укупном максималном
износу од 1.200.000,00 динара.
Услови за учешће у Програму
Подносиоци пријава који кумулативно испуњавају услове подобни су за пријаву за Програм:
• Правна лица основана у складу са важећим Законом о привредним друштвима и регистрована у Агенцији
за привредне регистре Републике Србије;
• Привредна друштва разврстана као микро, мала или средња у складу са важећим Законом о
рачуновоству;
• Привредна друштва у већинском приватном власништу.
Подносиоци пријава који испуњавају наведене услове подносе пријаву за добијање иновационог ваучера за
коришћење услуга јавних и свих осталих акредитованих научноистраживачких организација: универзитета,
факултета, института и иновационих центара и других акредитованих научноистраживачких организација у
Србији, укључујући и оне у приватном власништву.
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Услуге које се финансирају Програмом
Иновациони ваучери могу да се користе за трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су
нове за подносиоца пријаве, односно за решавање неког техничког/технолошког проблема које подносилац
пријаве одреди. Подршка кроз иновациони ваучер може да се одобри за следеће услуге: Развој нових или
побољшање постојећих производа (у односу на функције и квалитет), процеса или услуга; Доказ концепта;
Студија изводљивости; Производња лабораторијског прототипа; Израда демонстрационог прототипа;
Различити видови испитивања (у лабораторији, у пилот постројењу); Валидација технологије; Валидација
нових или побољшаних производа, процеса или услуга; Саветодавне услуге у вези са иновационом
делатношћу; Развој и увођење посебног софтвера за производ или процес (у оквиру развоја производа);
Специфичне обуке у вези са развојем технолошких решења (за ове сврхе може се користити највише 20%
вредности иновационог ваучера).
Пријава за иновационе ваучере је од 3. октобра 2018. године до утрошка опредељених средстава.
За додатне информације контактирајте Центар за подршку инвестицијама и ЈПП ПКС путем телефона
011 / 41 49 444 или нам пишите на имејл: investicije@pks.rs.
Додатне информације о актуелним програмима подршке пронаћи ћете на интернет странама:
Развојне агенције Србије (РАС)
Фонда за развој
Министарства привреде
Агенције за осигурање и финансирање извоза
Националне служба за запошљавање
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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.

CE знак и Српски знак усаглашености – доказ безбедности вашег производа
Привредна комора Србије је покренула јединствену апликацију о CE знак, који означава да производ
задовољава битне захтеве у погледу безбедности и здравља корисника, захтеве заштите имовине и заштите
животне средине. За све додатне информације о производима који подлежу ЦЕ означавању и попуњавање
упитника којим можете проверити да ли се на ваш производ односи одређена ЕУ Директива заснована на
новом приступу и/или одговарајући домаћи пропис посетите следећи линк: CE знак.

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
Шумарство, прерада дрвета, индустрија намештаја и папира, према КД(2010), обухвата следеће области делатности: Шумарство и сеча дрвећа,
Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја, Производња папира и производи од папира и Производња
намештаја.
Према Номенклатури намене индустријских производа, продукти прераде дрвета и производње дрвета, плуте, сламе, прућа, производње папира
и производа од папира спадају у интермедијарне производе, осим енергије, док производња намештаја спада у трајне производе за широку
потрошњу.
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 		
KD (2010) 		
СМТК 		
ПДВ 		

Ø 		
АРС 		
ЕУ (28) 		
RSD 		
EUR 		
US		

Бруто домаћи производ
Бруто додата вредност
Стране директне инвестиције
Класификација делатности
Стандардна међународна трговинска класификација
Порез на додату вредност

Просек периода
Анкета о радној снази
Европска унија коју чини 28 држава чланица
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:

2012.

2013.

2014.

EUR/RSD
USD/RSD

113,1277
88,1169

113,1369
85,1730

117,3060
88,5408

Извор: НБС.

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 шумарство, прераду дрвета, индустрију намештаја и папира
Удружење за шумарство, прераду дрвета и индустрију намештаја, на свеобухватан начин омогућава привредним субјектима, њиховим власницима
и менаџерима, кластерима, невладином сектору, националним институцијама и свима који су одговорни за припрему будућих политика и
стратегија, увид у тржишна кретања, приказује трендове у повезаним подсекторима, како би разменили корисне идеје и стручна мишљења.
Удружење ствара платформу за квалитетну интеракцију свих учесника и проналази оптимална решења за унапређење прилика у овом сектору.

Одбор Удружења за
шумарство, прераду
дрвета и индустрију
папира и намештаја

Удружење за
шумарство, прераду
дрвета и индустрију
папира и намештаја

Групација за
шумарство

Групација
примарне прераде
дрвета

Групација
произвођача
грађевинских
елемената од
дрвета

Групација
произвођача
намештаја од
масива

Групација
произвођача
дрвне амбалаже

Групација
произвођача
плочастог
и осталог
намештаја

Групација
произвођача
тапацираног
намештаја

Групација
произвођача
целулозе и папира

Секција за
примарну прераду
дрвета у Ужицу

Контакт

#

Привредна комора Србије
Ресавска 13-15
11000 Београд

T: 0800 808 809

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

Удружење за шумарство,
прераду дрвета, индустрију
намештаја и папира
Наташа Говедарица, секретар

T: (+381 11) 33 00 909

E: sumarstvo@pks.rs
poljoprivreda@pks.rs
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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.

