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УВОДНИК
Билтени удружења Привредне коморе Србије сектора Удружење за хемијску, гумарску и индустрију неметала ПКС
пољопривреде, индустрије и услуга представљају тромесечне национална је и највећа асоцијација хемијске индустрије Србије.
анализе економских трендова и актуелности у привреди.
Основне области делатности којима се Удружење бави су:
производња хемикалија и хемијских производа, производа од
Кроз билтене информишемо чланице коморског система, гуме и пластике и производа од осталих неметалних минерала.
представнике пословне заједнице и стручне јавности о секторским Удружење заступа преко 2.600 привредних субјеката у којима је
и макрое кономским темама, пословним и статистичким запослено око 45.000 радника.
показатељима за водеће привредне гране, активностима удружења
и услугама Привредне коморе Србије. Циљ је да подстакнемо Поред основне делатности, која је превасходно усмерена на
представнике привреде да покретањем иницијатива усмереним стварање што повољнијих услова привређивања хемијске
на унапређење пословног амбијента утичу на креирање стабилних индустрије, промоцију извозних могућности предузећа,
анализирање пословања и пружање конкретне помоћи
и одрживих услова пословања.
привредним субјектима у превазилажењу појединих проблема,
Очекујемо да коморски билтени допринесу бољој видљивости Удружење је посебну пажњу посвећивало, посвећује и
секторских информација, активности и подршке националне посвећиваће, едукацији привредних субјеката у области законске
пословне асоцијације привреди, унапређењу конкурентности регулативе у вези с хемијом, а која је донесена, или која ће
и јачању поверења у домаћи привредни амбијент и економију. бити донесена у процесу синхронизације наше регулативе са
Припремљене информације, вести и анализе објављене у билтенима законском регулативом ЕУ. Такође, за оне који извозе у ЕУ, или који
креиране су у склопу заједничких активности јединственог коморског тек намеравају да у њу извозе, Удружење организује едукацију и
система и привреде Србије. У анализама су коришћени званични низ радионица у вези с важећом регулативом у ЕУ, као и у вези са
подаци домаћих и страних институција, објављени крајем сваког оном која је у процедури доношења.
календарског тромесечја у години.
Активности Удружења спроводе се кроз рад Одбора, групација,
Сви претходно објављени билтени доступни су на сајту Привредне савета, радних група, конференција, семинара, радионица, Б2Б
коморе Србије.
састанака и др.
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Импресум: Билтен Привредне коморе Србије; Издавач: Привредна комора Србије, Центар за стратешке анализе, аналитику, планирање и публикације, Ресавска 13-15,
11000 Београд, тел. (011) 3300-923, web: http://www.pks.rs, е-mail: analitika@pks.rs.
Уредник: Јелена Васић; Извршни уредник: Маја Вуковић; Редакција: Бојан Станић, Оливера Коминац, Драган Стевановић, Александра Шљукић-Јекић, Мирјана Балог
Кормањош, Марија Станишић, Катарина Ћендић, Дијана Михајловић-Монтиљо, Наташа Кецман, Марко Ковачевић, Кристина Ђурић, Ана Стојановић, Душан Стокић;
Лектура и коректура: Служба за информисање и односе са јавношћу ПКС; Дизајн: Марија Младеновић; Компјутерска обрада: Стеван Шормаз; Мaркетинг: marketing@pks.rs.
Билтени ПКС се објављују тромесечно.
Напомена: Анализе у билтенима ПКС су ауторског карактера и не одражавају нужно став Привредне коморе Србије.
c 2019. Центар за стратешке анализе, аналитику, планирање и публикације
Сва права су задржана. Ниједан део ове публикације не може бити репродукован нити смештен у систем за претраживање или трансмитован у било ком облику, електронски,
механички, фотокопирањем, снимањем или на други начин, без претходне писмене дозволе издавача.

У овом броју:
Активности Удружењa за хемијску, гумарску и индустрију неметала ................................................. 4
Седнице, конференције, сајмови, пословни сусрети, презентације, семинари
Регио инфо .......................................................................................................................................................... 10
Привредна активност у хемијској, гумарској и индустрији неметала .................................................11
Индустријска производња
Залихе
Цене
Запосленост
Зараде
Спољна трговина
Стране директне инвестиције
Привредна активност - макроекономски осврт .........................................................................................16
Заступање интереса привреде – регулативе и иницијативе ................................................................. 19
Преглед покренутих и реализованих иницијатива
Радне групе
У фокусу ................................................................................................................................................................ 20
Јавна расправа о Нацрту закона о биоцидним производима
Одговорна употреба гума после истека радног циклуса
Посета 24. Интернационалном сајму индустрије паковања „EURASIA PACKAGING“ у Истанбулу
X Научно-стручни скуп – ПнеУМАтици 2018
Учешће српске привреде у билатералним разговорима у Бурси
Подршка привреди ........................................................................................................................................... 23
Програми подршке пословању привреде
Најбржи пут до инопартнера - EEН мрежа
CE знак и Српски знак усаглашености – доказ безбедности вашег производа
Едукација
Методолошке напомене ................................................................................................................................. 28
Удружење за хемијску, гумарску и индустрију неметала ....................................................................... 29
Контакт ................................................................................................................................................................ 30

3

Активности Удружењa за хемијску, гумарску и индустрију
неметала
Седнице, конференције, сајмови, пословни сусрети, презентације, семинари
Седница Групације произвођача пластичних производа
У Привредној комори Србије, 2. октобра 2018. године, одржана је седница Групације произвођача пластичних
производа. Дневни ред седнице био је: усвајање записника са претходног састанка, разматрање актуелне
проблематике у области производње пластичних кеса с обзиром на то да је 25. септембра 2018. године
Скупштина града Београда усвојила Одлуку о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба
и услуга и остале актуелности у производњи пластичних производа. Седници су присуствовали представници
компанија: „Flex Line“, „Пинус“, „Магрус“, „Мигпласт“, „Свибпласт“, „Нинипласт“, „Сзр Спасић“, „Neco Sistem“, „SGroup“, „Greentech“, „Универзал“, „Новопласт“, Лаки плус“, „Никсан“, „Медиапак“, „Багпласт“, „Мастер пласт“, „Тим“,
„Пластика Марковић“, „Боки Пласт“, „Софија Пласт“, „D&B Best Pack“, „V&B“, Гајп“, „Хип Петрохемија“, „Пер Пак“,
„Компанија Петровић Пластик“, „Парка“, „Дајас“, „Јаца“, Ekoplast-S“, „Мегапласт“, „МБМ“, „Сак-пласт“, „Лексопласт“, „Карма Пак“, „Витал“, „Полипак“, „Фока“ и „L-Plast-Bags“.
Седница Групације произвођача зеолита
Седница Групације произвођача зеолита одржана је 4. октобра 2018. године у Привредној комори Србије.
Седници су присуствовали представници фирми: „И-Зеолит“, „Зеоинвест“, „Bonavia Com“ и представници
Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина – ИТНМС. Дневни ред је садржао теме од
усвајања записника са претходне седнице, преко актуелних проблема у експлоатацији, производњи и промету
зеолита и осталих неметаличних минералних сировина у Србији, представљања нове председнице Зеолитског
друштва Србије, редовнне професорке на Пољопривредном факултету у Земуну, до информисања о одржавању
Међународне конференције о природним зеолитима 2019. године и предлог о организовању радионице о
значају и примени зеолита у ПКС.
Седница Групације произвођача гума и гумарских производа
Седница Групације произвођача гума и гумарских производа одржана је 29. октобра 2018. године у ПКС.
Седници су присуствовали представници фирми: „Горење“, „Tigar Tyres“, „Cooper Tire“, „Cooper Tire & Rubber“,
„Trayal Korporacija“, „Хемика“ и „Колубара услуге“.
Седница Групације произвођача биоцидних производа
Седница Групације произвођача биоцидних производа одржана је 30. октобра 2018. године у ПКС. Седници су
присуствовали представници компанија: „Yuco –Hemija“, „Delco, Chema“, „Висан“, „Екосан“, „Панагро МиТ“, „Био
Спин“, „Јасвел“ и „Есенса“. Дневни ред садржао је теме од усвајање записника са претходне седнице, преко
разматрања Нацрта закона о биоцидним производима, до осталих актуелности у производњи биоцидних
производа.
Седница Групације произвођача керамичких плочица и санитарне керамике
Седница Групације произвођача керамичких плочица и санитарне керамике одржана је просторијама ПКС
15. новембра 2018. године. На седници су присуствовали представници фирми: „Керамика Кањижа“, „Зорка
Керамика“, „Санитарна Керамика Лесковац“, „Тоза Марковић“, „Енмон“, „Полет Керамика“ и СИГП (Савремене
индустрије глинених производа). На дневном реду је било усаглашавање ставова чланова Групације по питању
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новог Закона о грађевинским производима са посебним освртом на могућности унапређења подзаконске
регулативе о техничким и другим захтевима који се односе на санитарну и керамичку опрему и разно.
Седнице Одбора Удружења
У Привредној комори Србије одржане су две седнице Одбора Удружења. Прва, 28. новембра 2018. године на
којој је дневни ред било доношење Одлуке о промени назива Групације произвођача средстава за прање и
козметичких производа у Групацију произвођача средстава за прање. Друга седница Одбора Удружења одржана
је 11. децембра 2018. године на којој су присуствовали представници фирми: „Галеника фитофармација“,
„Пештан“, „Изолир АД“, „Изоплус“, „Викторија логистика“, „Еликсир“, ИТНМС, „Есенса“, „Екосан“, „Аустротерм“ и
„Фима“. На дневном реду ове седнице био је извештај о раду за 2018. годину и актуелно стање у хемијској и
гумарској индустрији и индустрији неметала.
Седница Групације произвођача изолационих материјала на бази полиуретана
Седница Групације произвођача изолационих материјала на бази полиуретана одржана је 11. децембра 2018.
године у просторијама ПКС. На седници су били присутни представници фирми: „Изолир АД“, „Изоплус“ и
„Термоплус“ и представници Удружења за хемијску, гумарску и индустрију неметала ПКС. На дневном реду
седнице била је актуелна ситуација на тржишту изолационих производа на бази полиуретана са освртом на
нови Закон о грађевинским производима.
Јавна расправа Нацрта закона о биоцидним производима
У Привредној комори Србије, 30. октобра 2018. године одржана је јавна расправа на тему Нацрта закона о
биоцидним производима. На јавној расправи учествовали су представници фирми: „Yuco –Hemija“, „Delco,
Chema“, „Висан“, „Екосан“, „Панагро МиТ“, „Био Спин“, „Јасвел“, „Есенса“, „ЈКП Водовод и канализација, Нови
Сад“, МЗЖС, „Завод за биоциде и медицинску екологију“, „Safety Way“, „Galenika Pharmacia“, „Delta-Pak“, „Aurora Green“, „Hold“, „Trayal Korporacija“, „Victoria Consulting“, „West Chemie Bgd“, „Gudmark Group“, „Nelt Co“, „НРК
инжењеринг“, „Мидраеко“, „Хем консалтинг“, „Рафинерија нафте Београд“, „Galenika fitofarmacija“, „Jakob-Becker“, „КМ консалтинг“, „Ветринарство“, „ХИ Панонија“, „Козмодет“ и „Гампо“. Закључено је да чланови Групације
доставе примедбе и сугестије на Нацрт закона о биоцидним производима члановима Радне групе, који ће ПКС
проследити коментаре. ПКС је објединила све коментаре и доставила представницима Министарства заштите
животне средине до 23. новембра 2018. године у форми коју је прописало Министарство.
Представљање електронске платформе за Интегрални Регистар хемикалија (еИРХ)
У Привредној комори Србије у организацији Министарства заштите животне средине и Привредне коморе
Србије у сарадњи са Шведском агенцијом за хемикалије (Kemi), у оквиру пројекта „Управљање ризиком
од хемикалија у Србији“ који је финансиран од стране Шведске агенције за међународну развојну сарадњу
(Sida), одржан је семинар на тему: „Представљање електронске платформе за Интегрални Регистар хемикалија
(еИРХ)“ на којем је представљена електронска платформа за Интегрални Регистар хемикалија (еИРХ). Семинар
је одржан 13. децембра 2018. године на којем су присуствовали представници следећих фирми: „Есенса“,
„Кефо“, „Керамика Кањижа“, ФУ „Банат“, „Victoria Consulting“, „Yuthane“, „Chemical Consulting“, „Белит“, „Питура“,
„М-Хем“, „Еколаб Хигиене“, „ЈУБ“, „Азелис“, „Alumil Yu Industry“, „Fulgar East“, „НИС“, ЈКП водовод и канализација
Н.Сад, „Делта-Пак“, „Лукоил Србија“, „СГС Београд“, „Хемикал Агросава“, „ПМЦ Груп“, „Меилаб“, „Хем консалтинг“,
„Ерго-сана“, „Техпро“, „Милан Благојевић“, „Алмекс“, „Енмон“, „Хипол“, „КМ Консалтинг“, „Маркинг“, „Биро Плус“,
„Глобал Галакс“, „Нексе Груп“, „НРК Инжењеринг“, „YUCO-Hemija“, „Хенкел Србија“, „Југоинспект Нови Сад“, „Нелт
Цо“, „Фима“, „ХИП-Петрохемија“, „Хелена Граф“, „Safety Way“, „Хигиа“, „Врбекс“, „Патентинг“, „Албус“, „Делезе“,
„Алхем“, „Прва Искра Наменска“, „Зорка-Опека“, „Мидра Еко“, „Тригема“, „Јакоб-Бекер“, „Адеко“, „Импулс Хемија“,
„Д&Н Сани“, „Сојапротеин“, „ЈКП БВК“, „Зорка-Керамика“, „Еликсир Груп“, „Аурора“, „Трајал корпорација“, „Мапци
Срб“, „Белит“, „Горење Тики“, „Chemical Safety Environment“, „Галеника Фармациа“, „Трибекс“, „Металац посуђе“,
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„Беохемија“, „Хемофарм“, „Клуг Балкан“, „Аурора Грин“, „ЗЗИЗ Ваљево“, „Галеника Фитофармација“, „Гампо“,
„Подгорина Фрухт“, „ПР Савхем“, „Белит“, „Еко Хемик“, „ББ Минаква“, „Рафинерија Нафте Београд“, „Полиестер
Група“, „Патентинг-Производња“, „Карлсберг Србија“, „РТБ Бор“, „Власина Инжењеринг“, „Хемипродукт“, „Галфос“,
„Тигар“, „Гудмарк Груп“, „Дијамант“, „МП Интернационал“, „Технохемија“, „ВП Ћуприја“, „Митас“, „Силекс“, „Јасвел“,
„Симхем“, „АДП“, „Суперлаб“, „Грин-Еколоџист“, „ЦСЕ“, „ЕЦЦ Цонсултинг“, „Анафарм“, „ХИВ“, „Здравље“, „Гома
Лајн“, „ЦВГ Балкан“, „Ексино“, „Рудник и флотација Рудник“, „Интерсолиа“, „Shadows“, „Баумит Сербиа“, АБ Хем
Консалтинг“, „ЛГ Хемија“, „ИТХМ“, „Бања Комерц Бекамент“, „ЈП Србијагас“ и „Савхем“.
„Безбедност друмског саобраћаја – ПУМА 2018“
У Привредној комори Србије 9. новембра 2018. године одржана је стручна презентација на тему „Безбедност
друмског саобраћаја – ПУМА 2018“. На презентацији су присуствоали представници компанија: „Маринковић
Хофман“, „Машински факултет Универзитета у Београду“, „Машински факултет Универзитета у Нишу“, „Институт
за истраживања и пројектовања у привреди“, „Трајал корпорација“, „ЈП Путеви Србије“, „Fiat“, „ФТН Косовска
Митровица“,„Војпут“ и„IRD Engineering“. На стручном скупу на тему„Утицај пнеуматика на безбедност саобраћаја
на путевима“ презентовано је стање на тржишту пнеуматика у свету и у Републици Србији, анализе утицаја
пнеуматика у сударима, употреба нових материјала и технологија, као и безбедност друмског саобраћаја према
ИСО 39000.
Иновативне технологије у хемијској индустрији
На стручној презентацији под називом „Иновативне технологије у хемијској индустрији“ која је одржана у
Привредној комори Србије 3. децембра 2018. године предавачи су били директор Института за општу и физичку
хемију и представница компаније „Aquastatin“ која се бави развојем, производњом и применом хемијских
средстава. Директор Института за општу и физичку хемију говорио је о примењеним истраживањима која
су дала резултате у области алумосиликатних и силикатних материјала, зеолита, прашкастих детергената,
метасиликата, дисиликата, полисиликата, белих пунила за гуму, бентонита и сепиолита. Док је представница
компаније „Aquastatin” као одличан пример резултатa сарадње науке и привреде презентовала производ „Ice
melt“, средство развијено и произведено кроз нову технологију за спречавање појаве леда на путевима и
пешачким зонама, посебно за површине као што су бехатон плоче и штампани бетон, које не трпе агресивна
средства попут индустријске соли.
„Унапређење пословања произвођача и трговаца керамичком и санитарном опремом“
У Привредној комори Србије 15. новембра 2018. године одржана је конференција под називом „Унапређење
пословања произвођача и трговаца керамичком и санитарном опремом“. Конференција је организивана у
сарадњи Удружења за хемијску, гумарску индустрију и индустрију неметала и Удружења за трговину ПКС.
Излагачи су били представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ИМС, Института за
стандардизацију Србије и Сектора тржишне инспекције, Министарства трговине, туризма и телекомуникација.
На конференцији су учествовали представници: „Зорка Керамика“, „Керамика Кањижа“, „Полет Керамика“, „Тоза
Марковић“, „Керамика Лесковац“, „Енмон“, „Геберит“, „Saint Gobain“, „Корал“, „Аква Бутик“, „Марбомил“, „Алвос“,
„Кераметал“, „Stream“, „Inex SDPCE“, „Диплон“, „Керамика Јовановић“, „Гранд Керамика“, „Чавра“, Иван и тим“.
На дневном реду била је тема: Унапређење пословања произвођача и трговаца керамичком и санитарном
опремом. У радном делу скупа одржане су сесије на којима су представници Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, Института за испитивање материјала, Института за стандардизацију Србије и
Министарства трговине, туризма и телекомуникација (Сектор тржишне инспекције) упознали заинтересоване
привреднике са новим Законом о грађевинским производима са посебним освртом на санитарну и керамичку
опрему и могућностима унапређења подзаконске регулативе о техничким и другим захтевима, значају
лабораторијских анализа ове опреме за безбедност и здравље људи, са домаћим стандардима у области
санитарне и керамичке опреме и искуствима у обезбеђивању усаглашености српских са европским стандардима
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санитарне и керамичке опреме, као и о активностима Сектора тржишне инспекције у погледу инспекцијског
надзора у циљу унапређења пословања произвођача и трговаца керамичком и санитарном опремом.
„Продужена одговорност произвођача гума – нова решења за Републику Србију“
У организацији Удружења за хемијску, гумарску индустрију и индустрију неметала ПКС, 29. октобра 2018. године
одржана је радионица на тему„Продужена одговорност произвођача гума – нова решења за Републику Србију“.
На радионици су учествовали представници фирми: „Горење“, „Tigar Tyres“, „Cooper Tire“, „Cooper Tire & Rubber“,
„Trayal Korporacija“, „Хемика“, „Колубара услуге“, „Моделс“, „Тач Истанбул“, „Сепа“, затим Министарства заштите
животне средине, Агенције за заштиту животне средине, НАЛЕД и Удружења рециклера Србије. Тема радионице
били су имплементациони планови за управљање отпадом, уз презентацију нових решења кроз искуства из
Мађарске. Такође, представљена је и кроз искуство компаније „Горење“, шема продужене одговорности за
произвођаче у Србији.
Посета 24. Интернационалном сајму индустрије паковања „EURASIA PACKAGING“ - Истанбул, Турска
Удружење за хемијску, гумарску и индустрију неметала ПКС и „ADONIS GRUP “, ексклузивни представник
турског сајма „TUYAP“ за Балкан, организовали су студијску посету 24. Међународном сајму паковања EURASIA PACKAGING 2018, Истанбул, Турска, за представнике српских компанија. Посета је реализована у периоду
2–4. новембар 2018. године. У студијској посети били су представници српских фирми: „Trayal Korporacija“,
„Галеника Фитофармафија“, „Ана Фарм“, „Trayal Hem“, Компанија „Прва искра наменска“, „Зорка Клотилд“,
„Масанца пласт“, „Биогенезис“, „D&B Bestpack“, „Биофор Систем“, „Дермамедика“, Дцп Хемигал“, „Deverra“,
„Ekoaqvasistem“, „Фактор“ и „Conatus“. Током боравка, постигнут је договор са званичницима турског сајма
да се под истим условима обезбеди посета наших привредника Сајму амбалаже и Сајму пластике, који ће се
одржати у Истанбулу 2019.године.
Plast Eurasia Istanbul 2018
У Истанбулу, Турска, у периоду 5–8. децембар 2018. године одржан је 28. Међународни сајам „Plast Eurasia Istanbul 2018“. У организацији Удружења за хемијску, гумарску и индустрију неметала ПКС, делегација привредника
из Србије посетила је сајам на којем су се, поред обиласка штандова и разговора са презентерима, сусрели
са новим иновацијама на тржишту и учествовали на радионицама. Сајам се одржава сваке године, а према
статистичким подацима 2018. године на њему је излагало 1.094 компанија из 44 земље света, при чему је сајам
обишло 51.700 посетилаца, који су дошли из 103 земље света. Међу посетиоцима биле су и српске компаније:
„ХИП Петрохемија“, „Еликсир Груп“, „Инмолд Пласт“, „Златарпласт“, „Сигит“, „Полино Пласт“, „Полипак“, „АТН“,
„С-Груп“, „Ролофлекс“, „Румапласт“, „Легас Груп“ и „Центропромет“. Иначе, годишња производња пластичних
производа у Турској достиже 9 млн t чиме заузима 6. место у свету и 2. у Европи.
„Bursa Chemical Industry 2018“
У Бурси, Турска, у периоду 5–8. децембар 2018. године одражани су пословни сусрети под називом „Bursa
Chemical Industry 2018“. У организацији Индустријске коморе Бурса и Привредне коморе Србије, представници
домаћих компанија и Удружења за хемијску, гумарску индустрију и индустрију неметала ПКС учествовали су
у билатралним разговорима са лидерима у области производње хемикалија, сировина и амбалаже из Турске,
Словачке, Марока и Ирана и том приликом договорили будућу сарадњу. Представници фирми из Србије који
су учествовали на пословним сусретима били су из: „ХИП Петрохемија“, „Силекс“ и „НИС“.
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 хемијску, гумарску и индустрију неметала ПКС путем телефона 011 / 33 00 947 или нам
пишите на имејл: hemija@pks.rs.
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Платформа сарадње науке и привреде
Привредна комора Србије представља спону између науке и привреде, подстичући и подржавајући
успостављање сарадње и комуникацију између привредника који разумеју значај науке, и научника и
професора који разумеју бизнис. У циљу даљег промовисања сарадње приватног и истраживачког сектора и
рада Савета за сарадњу науке и привреде, Служба за иновације Привредне коморе Србије развила је online
платформу „www.nip.rs“.
Циљ је подстаћи привредна друштва и научно-истраживачке организације да се укључе у заједничке научноистраживачке и развојне пројекте ради стварања нових комерцијално примењивих производа и услуга,
решавања текућих проблема и задатака, као и увођења иновативних технологија у раној фази које могу имати
значај за њихов будући развој и тржишни потенцијал.
Платформа повезује кориснике различитих услуга које истраживачке институције могу да понуде привредним
друштвима, обезбеђујући комуникацију са финансијским актерима преко пословних инкубатора, научних и
технолошких паркова и центара за трансфер технологије. Повезивање свих релевантних интересних група на
једној централизованој локацији ће обезбедити представљање могућности за сарадњу са свим интересним
групама, што ће несумњиво довести до нових пословних подухвата, стварања spin-off или start up компанија.
ПЕРФОРМ пројекат Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), који спроводи Helvetas Swiss Intercooperation
и Универзитет у Фрибургу, подржао је Привредну комору Србије у развоју ове платформе.
За додатне информације контактирајте Службу за иновације ПКС путем телефона 011 / 41 49 430 или нам
пишите на имејл: inovacije@pks.rs.
Усвојена иницијатива за измену Закона о улагањима
Центар за подршку инвестицијама и ЈПП Привредне коморе Србије је у току 2017. године покренуo
иницијативу за измену Закона о улагањима („Сл. гласник РС“, број 89/15) и пратеће уредбе, а која је усвојена и
имплементирана у изменама Закона о улагањима („Сл. гласник РС“, број 95/18) у децембру 2018. године.
Члан 14. Закона је измењен на начин да је сада проширено право које су раније имали само страни улагачи
и на домаће улагаче. Сада сви улагачи могу да увозе опрему која представља улог у смислу овог
закона, без плаћања царине и других увозних дажбина. Ово ослобођење важи за увоз опреме која
представља улог у смислу овог закона, осим путничких моторних возила и аутомата за забаву и игре на срећу,
под условом да је опрема коју улагач увози у складу са прописима којима се уређују здравље и безбедност
грађана и заштита животне средине.
Наведена измена уједно представља и једну од најзначајнијих измена за домаћа привредна
друштва, будући да могу увозити неопходну опрему за улагање у смислу овог закона, без плаћања
царина без обзира на то из које се државе увоз врши и да ли је са том државом потписан споразум
о слободној трговини.
За стране инвеститоре ова олакшица је значајна како би се избегле царинске баријере приликом пресељења
производње из иностранства у Републику Србију, али истовремено и за домаће инвеститоре ова мера
представља додатни подстрек и олакшицу за инвестирање. Наиме, према доступним подацима Републичког
завода за статистику скоро једна трећина увоза средстава за рад врши се из држава са којима Република Србија
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нема потписан споразум о слободној трговини. Увоз ове опреме до сада није био ослобођен царинских и других
дажбина уколико је улагач било домаће друштво.
Пре последњих измена Закона о улагањима поступак ослобођења је био детаљније уређен за стране
инвеститоре Уредбом о условима, начину и поступку ослобођења од царине на увоз опреме („Сл. Гласник РС
број 48/18) која је на снази од 30. јуна 2018. године. Имајући у виду да је Закон измењен у децембру 2018.
године очекује се и измена наведене Уредбе која би ближе уредила ослобођење и за домаће инвеститоре. Тек
након измена ове уредбе моћи ће и да се примени измена Закона на домаће инвеститоре, под
условима које ова уредба буде прописивала.
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.
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Регио инфо
РПК
Колубарског
управног округа
Ваљево

Oдржaнa друга сeдницa Oдбoрa зa индустриjу
У oквиру друге сeдницe Oдбoрa зa индустриjу Рeгиoнaлнe приврeднe кoмoрe Кoлубaрскoг и Maчвaнскoг упрaвнoг
oкругa рaзмaтрaнe су инфoрмaциje o пoкрeнутим зaкoнoдaвним инициjaтивaмa oд знaчaja зa пoслoвaњe
приврeдних друштaвa у oвoj oблaсти, утицaj примeнe „REACH” урeдбe нa сeктoр индустриje у Рeпублици Србиjи,
кao и тeмa дигитaлизaциje приврeдe. Сeдници су присуствoвaли сeкрeтaр Удружeњa зa хeмиjску, гумарску и
индустрију неметала Приврeднe кoмoрe Србиje, саветница у Удружењу зa хeмиjску, гумарску и индустрију
неметала ПКС, кao и прeдстaвници фирмe „СЕТ“ из Шaпцa, кojи су прeдстaвили пoслoвни инфoрмaциoни сyстeм
„ИС СИМА“, кojи сe мoжe примeнити у циљу унaпрeђeњa пoслoвaњa.
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Привредна активност у хемијској,
гумарској и индустрији неметала
Индустријска производња

Индекси индустријске производње, јануар-новембар
2018. у односу на просек 2017. године

Индустријска производња у Републици Србији у новембру 2018.
године већа је за 7,6 одсто у односу на просек 2017. године, мања је
за 1,0 одсто у односу на новембар 2017. године, а у периоду јануар–
новембар 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017.
године, већа је за 2,1 одсто. У прерађивачкој индустрији у новембру
2018. године индустријска производња је већа за 9,8 одсто у односу
на просек 2017. године, а у периоду јануар–новембар 2018. године,
у поређењу са истим периодом 2017. године, већа је за 2,7 одсто.
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Извор: РЗС.

Залихе

Индекси залиха готових производа, јануар-новембар
2018. у односу на просек 2017. године

У новембру 2018. године у поређењу са истим месецом 2017.
године, залихе готових производа у Републици Србији веће су за
13,0 одсто, а у сектору прерађивачке индустрије за 13,3 одсто,
што указује на успоравање реализације производње на тржишту.
Уколико се посматра једанаести месец 2018. године у односу
на просек 2017. године, залихе су биле веће за 18,8 одсто на
републичком нивоу, a за 19,3 одсто у прерађивачкој индустрији.
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Извор: РЗС.
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Цене

Индекси цена произвођача индустријских производа,
јануар-децембар 2018. у односу на просек 2017. године

Цене произвођача индустријских производа у Републици
Србији у 2018. години у просеку су порасле за 0,9 одсто у односу
на 2017. годину, a у сектору прерађивачке индустрије за 0,8
одсто. У децембру 2018. године у односу на децембар 2017.
године, у Републици Србији цене су порасле за 0,5 одсто, а у
прерађивачкој индустрији за 0,7 одсто. Пад цена забележен је у
децембру у односу на новембар 2018. године и то за 1,1 одсто на
републичком нивоу, a за 1,3 одсто у прерађивачкој индустрији.
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Извор: РЗС.

Број запослених у хемијској, гумарској и индустрији
неметала у правним лицима и код предузетника,
квартални подаци 2017. и 2018. године

Запосленост
У трећем кварталу 2018. године од укупног броја запослених 79,2
одсто је запосленo у правним лицима, 17,2 одсто представљају
предузетници, лица запослена код њих и лица која самостално
обављају делатност, а 3,6 одсто представљају регистровани
индивидуални пољопривредници. У односу на трећи квартал
2017. године број запослених у правним лицима порастао је за
3,2 одсто, број предузетника, запослених код њих и лица која
самостално обављају делатност повећан је за 6,7 одсто, док је
број регистрованих индивидуалних пољопривредника смањен
за 8,2 одсто.

56.000
55.000
54.000
53.000
52.000
51.000
50.000
49.000
48.000
47.000
Q1

Q2
2017

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).
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Q3
2018

Регистрована запосленост, према делатностима KD(2010), у трећем кварталу 2017. и 2018. године
Број запослених

Индекс

Учешће у укупној
запослености, у %

Q3 2018/ Q3
2017.

Q3 2017.

Q3 2018.

2.069.276

103,8

100,0

100,0

13.248

12.830

96,8

0,7

0,6

Производња производа од гуме и пластике

26.227

27.875

106,3

1,3

1,3

Производња производа од осталих неметалних
минерала

14.251

14.064

98,7

0,7

0,7

УКУПНО

53.726

54.769

101,9

2,7

2,6

Q3 2017.

Q3 2018.

1.993.112

Производња хемикалија и хемијских производа

Република Србија

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

Зараде

Зараде, јануар-октобар 2018. (у динарима)

(јануар-октобар 2018)

У периоду јануар-октобар 2018. године, просечна зарада
исплаћена у Републици Србији износила је 68.132 динара и
номинално је већа за 5,9 одсто од просечне зараде исплаћене у
истом периоду 2017. године, док је реално била већа за 3,8 одсто.

Нето зараде
(у РСД)

49.279
61.073
51.849
48.040
68.132

Бруто зараде
(у РСД)

84.757
71.750
66.358

Република Србија
Производња хемикалија и хемијских производа
Производња производа од гуме и пластике
Производња производа од осталих неметалних минерала

Извор: РЗС.

Зараде (нето и бруто), према делатностима KD(2010), у периоду јануар-октобар 2017. и 2018. године
Зараде без пореза
Зараде (бруто)
и доприноса (нето)
Номинални
Номинални
Вредност, у РСД
Вредност, у РСД
индекс
индекс
I-X 2018/
I-X 2018/
I-X 2017. I-X 2018.
I-X 2017. I-X 2018.
I-X 2017.
I-X 2017.
Република Србија
64.331
68.132
105,9
46.317
49.279
106,4
Производња хемикалија и хемијских производа
78.881
84.757
107,4
56.729
61.073
107,7
Производња производа од гуме и пластике
68.018
71.750
105,5
48.941
51.849
105,9
Производња производа од осталих неметалних
63.463
66.358
104,6
45.826
48.040
104,8
минерала
Извор: РЗС.
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Спољна трговина

Спољнотрговинска размена хемијских производа и
производа од гуме, пластике и осталих неметалних
минерала, месечни подаци (у хиљадама евра)

Према подацима РЗС, у периоду јануар-новембар 2018. године,
извоз хемијских производа и производа од гуме, пластике и осталих
неметалних минерала износио је близу 2,4 млрд евра, што чини 15,6
одсто укупног извоза Републике Србије. У односу на исти период 2017.
године, забележен је раст од 13,7 одсто. У истом периоду, увоз је достигао
2,9 млрд евра (мг раст од 8,1 одсто), што чини 14,5 одсто укупног увоза.
Дефицит у спољнотрговинској размени износио је 558,9 млн евра, уз
покривеност увоза извозом од 80,8 одсто.
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Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

Извоз хемијских производа и производа од гуме,
пластике и осталих неметалних минерала, по земљама,
јануар-новембар 2018. (у млн евра)
Немачка (DE)
Мађарска (HU)
Босна и Херцеговина (BA)
Италија (IT)
Румунија (RO)
Француска (FR)
Руска Федерација (RU)
Пољска (PL)
Република Црна Гора (ME)
Хрватска (HR)

Увоз хемијских производа и производа од гуме,
пластике и осталих неметалних минерала, по земљама,
јануар-новембар 2018. (у млн евра)
Немачка (DE)
Италија (IT)
Кина (CN)
Руска Федерација (RU)
Мађарска (HU)
Француска (FR)
Пољска (PL)
Турска (TR)
Аустрија (AT)
Белгија (BE)

219,4
177,0
169,6
168,4
141,9
121,8
120,0
101,9
99,3
96,4

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

447,7
310,3
203,3
177,7
126,0
119,4
109,9
109,7
88,6
85,7

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

Структура извоза, јануар-новембар 2018.

Структура увоза, јануар-новембар 2018.

4,3% 0,0%

7,6%

39,5%

1,4%

27,1%

56,2%

63,9%

Експлоатација минерала
Производња хемикалија и хемијских производа
Производња производа од гуме и пластике
Производња стакла, ватросталних производа, керамичких и порцеланских производа

Експлоатација минерала
Производња хемикалија и хемијских производа
Производња производа од гуме и пластике
Производња стакла, ватросталних производа, керамичких и порцеланских производа

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).
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Стране директне инвестиције

Структура нето прилива СДИ, по основу улагања
нерезидената, Q1-Q3 2018. године (у %)

У прва три квартала 2018. године, укупан нето прилив СДИ у Републику
Србију, по основу улагања нерезидената, износио је око две милијарде
евра, док је у производњи хемикалија и хемијских производа остварен
нето прилив СДИ од 15,3 млн евра, док је у производњи производа од
гуме и пластике износио 22,1 млн евра.

1,2%

33,8%
51,8%

13,1%
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
Привреду Србије је у 2018. години карактерисала релативна
макроекономска стабилност у погледу ниске и предвидиве инфлације,
благог суфицита у области јавних финансија и последично опадајућег
нивоа јавног дуга, уз стабилност финансијског система и пораст
запослености. Главни извори раста у прошлој години су били пораст
инвестиционе и личне потрошње, као и позитивна привредна ситуација
у земљама Европске уније, главним спољнотрговинским партнерима.
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 процени Републичког завода за статистику, привредна активност
Србије мерена стопом реалног раста бруто домаћег производа у
2018. години износи 4,4 одсто, у односу на иницијално планираних 3,5
одсто. Процењено је да су бруто инвестиције у основна средства
у 2018. години, у поређењу са претходном годином, оствариле реални
раст од 9,1 одсто, a пољопривредна производња је остварила раст
физичког обима од 16,3 одсто.
У 2019. години се очекује да стопа раста бруто домаћег производа буде
3,5 одсто, а са овом проценом се слаже и Међународни монетарни
фонд као и друге релевантне међународне институције које прате
економске перформансе по земљама. Међу бројним ризицима,
који могу негативно утицати на пројекцију, издвајају се: пораст цене
енергената и каматних стопа, интензивирање протекционистичких
мера у међународној трговини, успоравање привредне активности у
земљама кључним спољнотрговинским партнерима, политичке тензије
и успоравање процеса евроинтеграција региона, као и неповољни
климатски услови посебно у току пролећних и летњих месеци.
Укупна индустријска производња је повећана за 1,3 одсто у 2018.
години у односу на 2017. годину. У сектору прерађивачке индустрије
остварен је раст од 1,9 одсто, док је сектор снабдевања електричном
енергијом, гасом, паром и климатизација порастао 1,2 одсто. Са
друге стране, сектор рударства је забележио пад од 4,8 одсто.
Народна банка Србије наставила је да подржава привредну
активност у земљи одржавањем релативно ниске референтне
каматне стопе која тренутно износи 3,0 одсто. Према процени
аналитичара, на актуелну монетарну политику НБС утицали су ниски
инфлаторни притисци и експанзивна монетарна политика Европске
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Реални раст БДП (у %)
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Извор: РЗС, МФ (Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021.
годину).
(*Процена РЗС)

Индустријска производња (у %)
8,3
4,7

3,9
1,3

-6,5
2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Извор: РЗС.

Потрошачке цене
(у % у односу на исти месец претходне године)
3,0

1,7

2014.

Извор: РЗС.

2,0
1,5

1,6

2015.

2016.

2017.

2018.

Србија је наставила регионално лидерство у привлачењу страних
директних инвестиција, које су у 2017. години износиле 2,4
млрд евра, док су у 2018. години надмашиле пројекцију и према
прелиминарним подацима Народне банке Србије износе 3,0 млрд
евра. У периоду јануар-новембар 2018. године покривеност текућег
дефицита страним директним инвестицијама износи 120,5 одсто.
Прилив по основу страних директних инвестиција у 2019. години се
очекује да буде око 2,6 млрд евра (5,7 одсто БДП) и требало би да
буде више него довољно за покривање дефицита текућег рачуна
платног биланса.

17

67,8

66,2

57,9

2014.

2015.

2016.

56,2

2017.

XI 2018.

Извор: Министарство финансија.

Кретање каматних стопа у 2018. години

EUR/RSD
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Извор: Bloomberg L.P.
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На позитивне макроекономске трендове реаговале су и агенције за
оцену кредитног рејтинга које су током 2018. године потврдиле рејтинг
Србије. Standard and Poor`s је проценио кредитни рејтинг на „BB“ са
позитивним изгледом да у наредној години дође до унапређења.
Агенција сматра да би наставак снажног раста, даље смањење
јавног дуга и задржавање дефицита платног биланса у одрживим
оквирима могли резултирати повећањем кредитног рејтинга Србије
у наредном периоду. Fitch Ratings је потврдио кредитни рејтинг на
„BB“ са стабилним изгледом, док агенција Moody`s у протеклој години
није процењивала кредитни рејтинг Србије, па се он налази на нивоу
из 2017. године, односно „Ba3“ са стабилним изгледом. Србија се
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.

70,0

1/2/2018

Мере фискалне консолидације су оствариле позитиван резултат,
изнад првобитне процене Међународног монетарног фонда. Према
подацима Министарства финансија, у периоду јануар-октобар 2018.
године остварен је суфицит републичког буџета у износу од 61,1
млрд динара. Наплаћени су приходи у износу од 973,5 млрд динара,
док су расходи износили 912,3 млрд динара. Последично, јавни дуг
је током 2018. године наставио да опада у односу на бруто домаћи
производ и на крају новембра је износио 56,2 процената у поређењу
са 57,9 одсто на крају 2017. године. Процењено је да је буџет у 2018.
години био у суфициту 0,6 одсто БДП, а да се у 2019. години очекује
благ дефицит од 0,5 одсто.

Јавни дуг Србије (централни ниво државе, у % БДП)
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централне банке (референтна каматна стопа у еврозони се одржава на
нули). Међугодишња инфлација је у децембру износила 2,0 одсто
и у оквиру је циља Народне банке Србије који износи 3,0 одсто ± 1,5
процентних поена, а у 2019. години се очекује да буде 2,3 одсто. Већина
аналитичара сматра да у наредном периоду не би требало да дође
до даљег смањења референтне каматне стопе, уз могућност благог
пораста јер се очекује пораст инфлаторног притиска, као и евентуална
промена у монетарној политици Европске централне банке.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије у 2018. години
износила је 38,2 млрд евра што представља раст од 10,9 одсто
у односу на прошлу годину. Извезено је робе у вредности од 16,3
млрд евра, што представља повећање од 8,1 одсто, док је увоз робе
износио 21,9 млрд евра, што представља повећање од 13,0 одсто.
Дефицит спољнотрговинске робне размене износи 5,6 млрд евра,
чиме је покривеност увоза извозом опала на 74,3 одсто у односу на
77,5 одсто колико је покривеност износила прошле године. Пораст
дефицита је последица релативно јаког динара 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 бруто домаћег производа.

Спољнотрговинска робна размена (у млрд евра)
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Значајан допринос одржавању релативно ниског дефицита текућег
рачуна платног биланса даје суфицит у трговини услугама који
је у првих десет месеци 2018. године износио 901,2 млн евра, у
односу на 785,2 млн евра из истог периода прошле године (раст
14,8 одсто). Дефицит текућег рачуна платног биланса је
према процени Народне банке Србије у 2018. години износио 5,2
одсто бруто домаћег производа, уз очекивање да се у 2019. години
смањи на 5,0 одсто и остане на том нивоу у средњем року.

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

Према Анкети о радној снази, у трећем кварталу 2018. године број
запослених износио је 2,9 милиона, а број незапослених 371,8
хиљада. Стопа запослености популације старости 15 и више година
износила је 49,2 одсто, а стопа незапослености 11,3 одсто (у првом
кварталу износила је 14,8 одсто, у другом 11,9 одсто). Просечна
бруто зарада исплаћена у октобру 2018. године износила је 69.012
динара, док је просечна нето зарада износила 49.901 динара. У
односу на исти месец претходне године, бруто зарада је реално већа
за 5,2 одсто, док је нето зарада већа за 5,7 одсто.
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Кретање девизних курсева у 2018. години

EUR/RSD

Извор: Bloomberg L.P.

Динар, као национална валута, је у 2018. години чврсто задржао
своју вредност у односу на евро чиме је постао једна од
најстабилнијих валута у свету. Просечан девизни курс је износио
118,2716 динара за један евро, односно 100,2784 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 подацима Народне банке Србије, међугодишња стопа раста
кредитне активности у Србији је у новембру 2018. године износила
8,0 одсто (од тога становништву су већи за 12,2 одсто, а привреди
4,8 одсто). По искључењу ефекта отписа и продаје ненаплативих
кредита (НПЛ), укупни кредити већи су за 11,8 одсто међугодишње,
од чега кредити привреди за 11,0 одсто, а становништву за 13,4
одсто. Стабилност банкарског сектора у Србији је очувана и додатно
ојачана, захваљујући мерама Народне банке Србије, а смањен је
удео проблематичних кредита у укупним кредитима за 6,1 одсто
(новембар 2018).
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Заступање интереса привреде
– регулативе и иницијативе
Преглед покренутих и реализованих иницијатива
•
•
•
•

•
•
•

•

Иницијатива за допуну Правилника о техничким и другим захтевима за термоизолационе материјале.
Иницијатива за достављање званичног мишљења/става о неусаглашености примене важећег стандарда
СРПС ЕН 13163:2017 и повученог стандарда СРПС Г.Ц7.202:1990 на који се Правилник о техничким и другим
захтевима за термоизолационе материјале позива.
Предлог измене Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта.
Предлог измена и допуна Правилника о условима за разврставање и утврђивање квалитета средстава за
исхрану биља, одступањима садржаја хранљивих материја и минималним и максималним вредностима
дозвољеног одступања садржаја хранљивих материја и о садржини декларације и начину обележавања
средстава за исхрану биља.
Иницијатива за измену Правилника о техничким и другим захтевима за термоизолационе материјале.
Иницијатива за достављање званичног мишљења/става о неусаглашености примене важећег стандарда
СРПС ЕН 13163:2017 и повученог стандарда СРПС Г.Ц7.202:1990 на који се Правилник о техничким и другим
захтевима за термоизолационе материјале позива.
Иницијатива за измену Закона о порезу на добит правних лица, Правилника о трансферним ценама и
методама које се по принципу „ван дохвата руке“ примењују код утврђивања цене трансакција међу
повезаним лицима и Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин
утврђивања пореза на добит правних лица.
Иницијатива за брисање члана 13. Правилника о границама садржаја радионуклида у води за пиће,
животним намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу
и другој роби која се ставља у промет.

Радне групе
•
•
•
•
•

Радна група за имплементацију REACH уредбе, која је формирана при Министарству заштите животне
средине.
Радна група за имплементацију Уредбе о биоцидима, која је формирана при Министарству заштите животне
средине.
Радна група за израду Закона о предметима опште употребе, која је формирана при Министарству здравља.
Радна група за подршку спровођења УНДП/ГЕФ пројекта за процену стања за имплементацију Минамата
конвенције о живи у РС, формирана при Министарству заштите животне средине.
Радна група за израду Предлога Правилника о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, формирана
при Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

За додатне информације о иницијативама ПКС, учешћу у радним групама и прописима контактирајте Удружење
за хемијску, гумарску и индустрију неметала ПКС путем телефона 011 / 33 00 947 или нам пишите на
имејл: hemija@pks.rs.
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У фокусу
Јавна расправа о Нацрту закона о биоцидним производима
Удружење за хемијску, гумарску индустрију и индустрију неметала ПКС, у сарадњи са Министарством заштите
животне средине и Шведском агенцијом за хемикалије (Кеми), организовало је Јавну расправу о Нацрту закона о
биоцидним производима са циљем да се домаћа индустрија благовремено упозна са захтевима који су прописани
Уредбом о биоцидним производима и да се обезбеди довољно времена да се припреми пре увођења нових
законодавних одредби. Представница Министарства заштите животне средине детаљно је представила Нацрт
закона о биоцидним производима који је у потпуности усаглашен са Уредбом о биоцидним производима (The Biocidal Products Regulation (BPR, Regulation (EU) 528/2012)) за једну земљу са статусом кандидата. Уредба о биоцидним
производима је пропис који уређује јединствено заједничко тржиште. Придруживање том систему имаће значајан
утицај на индустрију биоцидних производа у Србији, нарочито на мала и средња предузећа. С обзиром на то
да имплементација ове уредбе захтева знатна улагања и условљава велике трошкове индустрији биоцидних
производа, Министарство заштите животне средине које хармонизује Закон о биоцидним производима са ЕУ
легислативом прописује дуже рокове за примену одређених одредби закона како би се домаћим произвођачима
омогућило довољно времена да се адекватно припреме за пуну примену прописа. У дискусији је учествовао велики
број стручњака ове области, а све примедбе, предлоге и сугестије на Нацрт закона о биоцидним производима
достављају се Министарству заштите животне средине до 23. новембра 2018. године.
Уочи јавне расправе одржана је седница Групације произвођача биоцидних производа ПКС где је дефинисан
заједнички став произвођача у дискусији. Главне примедбе на предложени Нацрт су се односиле на разлике
у висини таксе која се примењује на произвођаче, као и смањене капацитете за израду техничког досијеа
за биоцидни производ. На седници су такође идентификоване кључне одредбе Нацрта закона о биоцидним
производима, које ће утицати на произвођаче биоцидних производа у Србији како пре чланства тако и после
уласка Србије у чланство ЕУ.
Одговорна употреба гума после истека радног циклуса
Произвођачи гума, чланови Групације ПКС, подржали су препоруке Европске Комисије у делу пуне транспозиције
Оквирне директиве о отпаду у делу посебних токова отпада кроз поновну употребу гума после истека њиховог
животног циклуса. У складу с тим, Групација покреће иницијативу за промену законске регулативе у Србији
и доношење Уредбе о продуженој одговорности произвођача, и увођење колективне шеме за продужену
одговорност. Отварајући радионицу „Продужена одговорност произвођача гума - нова решења за Републику
Србију“ директор Агенције за заштиту животне средине рекао је да сви имамо заједнички циљ, чистију Србију, а
да је за постизање тог циља управљање отпадом важно питање, и систем продужене одговорности произвођача
важан инструмент. Радионицу су организовали Удружење за хемијску, гумарску индустрију и индустрију неметала
ПКС и Служба за циркуларну економију ПКС, а на основу закључка са последње седнице Групације произвођача
гума и гумарских производа. После уводног излагања, директорка предузећа „Tigar tyres” је презентовала правну
регулативу у Србији упоредно са земљама у којима „Michelin“ има своју производњу и систем одговорности
произвођача који је успостављен у Словачкој и Чешкој. Састанку је присуствовао и директор „Michelin“ за
Централну Европу. Представник предузећа „Горење“ презентовао је моделе у управљању отпадом у Србији и
у ЕУ као и предности и недостатке модела плаћања такси и модела колективног оператера. Произвођачи гума,
чланови Групације ПКС, подржали су препоруке Европске Комисије у делу пуне транспозиције Оквирне директиве
о отпаду у делу посебних токова отпада кроз поновну употребу гума после истека њиховог животног циклуса. У
складу са тим, Групација произвођача гума покреће иницијативу за промену законске регулативе у Републици
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Србији и доношење Уредбе о продуженој одговорности произвођача и увођења колективне шеме за продужену
одговорност. На скупу је истакнуто да растуће инвестиције у производњу гума у Србији морају да прате и
промене регулаторног оквира одговорности произвођача, транспарентног поступка сакупљања и поновне
употребе гума, извештавања државе о токовима отпада и смањења трошкова пословања компанија. Кроз
колективне шеме и директну повезаност произвођача и рециклера обезбеђује се контролисан процес који
снижава трошкове управљања отпадом, а користан је за животну околину јер у пуној мери уважава принципе
циркуларне економије „Од отпада до производа“. Све капацитете знања произвођачи ће уступити надлежном
министарству приликом израде нове регулативе.
Посета 24. Интернационалном сајму индустрије паковања „EURASIA PACKAGING“ у Истанбулу
Делегација од 35 привредника Групације произвођача пластичних производа Удружења за хемијску, гумарску
индустрију и индустрију неметала и представник ПКС посетили су 24. Интернационални сајам индустрије
паковања „EURASIA PACKAGING“, Истанбул, Турска. Сајам паковања у Истанбулу један је од највећих на
свету на којем је ове године било 1.217 излагача на 110 хиљада m² изложбеног простора, у 12 хала. Сајам
је посетило око 60 хиљада посетилаца из 115 земаља. Привредницима из Србије био је обезбеђен смештај,
локални трансфер и улазнице за сајам. Сајам је нарочито значајан за развој области производње пластичних
производа од ПЕ и ПП за паковање и амбалажу као и за производњу фолија за паковање али и значајан је и
за штампу на разним врстама амбалаже у нашој земљи. Представници привреде имали су прилику да виде
нове технологије, машине и сировине у производњи, које полако замењују ПЕ и ПП јер су биоразградиве и не
доприносе загађењу животне средине. На сајму су се представили сви значајни светски произвођаче опреме
и алата за амбалажу, произвођачи саме амбалаже од оних за једнократну употребу до контејнера великих
запремина, произвођачи фолија, кеса, али и произвођачи пластичних профила, калупа, машина за бризгање
пластике, флексо штампарских машина, контролне опреме, сензора, индикатора, испитне опреме за пластику,
електронских вага, произвођачи хемикалија и материјала, инсдустријске пластике, боја, PVC адитива, као и
произвођачи штампарске опреме. Опрема је максимално роботизована и види се велики помак у иновацијама
када је у питању опрема у области производње амбалаже али највише када је у питању изналажење нових
материјала који су биоразградиви и не загађују животну средину.
X Научно-стручни скуп – ПнеУМАтици 2018
Удружење за хемијску, гумарску индустрију и индустрију неметала ПКС већ традиционално са Институтом за
истраживања и пројектовања у привреди и Машинским факултетом у Београду организује научно-стручни
скуп ПнеУМАтици 2018. У просторијама ПКС, 9. новембра 2018. године окупили су се стручњаци који се баве
безбедношћу друмског саобраћаја, као и развојем, производњом, продајом, протектирањем, експлоатацијом
и одржавањем пнеуматика. У оквиру Удружења за хемијску, гумарску индустрију и индустрију неметала
активна је Групација произвођача гума и гумарских производа, у којој произвођачи пнеуматика заузимају
значајну улогу с обзиром на то да четири предузећа „Tigar Tyres”, „Cooper Tyres”, „Mitas” и „Trayal” годишње
прераде 141.800 t гуме. Конференција је повезала учеснике и дала препоруке за побољшање безбедности
друмског саобраћаја. Ова врста окупљања уједно представља одличну прилику за промоцију нових услуга,
производа, технологија, софтвера и литературе из области безбедности друмског саобраћаја и пнеуматика. У
оквиру главне теме научно стручног скупа „Безбедност друмског саобраћаја 2018“ обрађене су и следеће теме:
Модели управљања безбедношћу друмског саобраћаја,„Safe system“ приступ; ИСО 39001 – Системи управљања
безбедношћу друмског саобраћаја (БДС); ПнеУМАтици 2018; утицај пнеуматика на безбедност саобраћаја на
путевима; анализа утицаја пнеуматика у саобраћајним незгодама; стање на тржишту пнеуматика у свету и у
Србији; нови материјали за израду пнеуматика; анализа котрљања пнеуматика - метода коначних елемената,
услови рада пнеуматика на пут заустављања путничког аутомобила током времена активног кочења.
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Учешће српске привреде у билатералним разговорима у Бурси
Представници Удружења за хемијску, гумарску индустрију и индустрију неметала ПКС и домаћих компанија
учествовали су, на позив Индустријске коморе Бурса, у билатралним разговорима у оквиру кластера за хемију.
Бурса је други по величини извозник са 17 млрд УСД, са преко 2,5 хиљада компанија у 15 сектора, и јаком
аутомобилском, текстилном, металском и хемијском индустријом. Хемијска индустрија Турске је велики
извозник сировина за хемијску индустрију, производа од гуме и пластике, хемикалија и амбалаже. Хемијска
индустрија се удружила у кластер који је био организатор Бурса Б2Б разговора у оквиру хемијске индустрије
на којем су се окупиле компаније са Блиског Истока, из Европе и Азије. Привредна делегација Србије имала
је прилику да од 5. до 8. децембра 2018. године, у оквиру Б2Б сусрета, разговара о са лидерима у области
производње хемикалија, сировина и амбалаже из Турске, Словачке, Марока и Ирана и договори будућу сарадњу.
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Подршка
привреди
Програми подршке пословању привреде
ПОДСТИЦАЈИ РАДИ ПРИВЛАЧЕЊА ДИРЕКТНИХ УЛАГАЊА
На основу измењеног Закона о улагањима у децембру 2018. године, у јануару 2019. године донета је Уредба
о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања („Сл.
гласник РС“, број 1/19, у даљем тексту: Уредба) која прецизније дефинише услове за добијање субвенција за
инвестиције.
Намена средстава
Средства се могу доделити за реализацију инвестиционих пројеката у производном сектору и пројекте услуга
сервисних центара.
Инвестициони пројекти од посебног значаја
Улагање од посебног значаја представља улагање чије остварење би битно утицало на даљи развој привреде
Републике Србије, унапређење конкурентности привреде и Републике Србије као инвестиционе локације и
њен равномеран регионални развој у односу на предмет улагања и територијалну концентрацију одређених
привредних грана и привредних делатности и код којег је улагање:
• у основна средства веће од 5 милиона евра или отварање више од 500 нових радних места, или
• у основна средства веће од 2 милиона евра или отварање више од 100 нових радних места за трећу или
четврту групу општина према степену развијености, односно у девастирано подручје,
• улагање на основу усвојених билатералних споразума.
Врста и висина средстава која могу бити додељена за инвестиције
Корисник средстава дужан је да обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених
средстава или из других извора, који не садрже државну помоћ. Максимална висина средстава која може
бити додељена за инвестиционе пројекте:
• ВЕЛИКИМ привредним субјектима до 50% оправданих трошкова,
• СРЕДЊИМ привредним субјектима до 60% оправданих трошкова,
• МАЛИМ привредним субјектима до 70% оправданих трошкова.
Немогућност добијања подстицаја
Средства се не могу користити за финансирање инвестиционих пројеката у сектору саобраћаја, развоја
софтвера, угоститељства, игара на срећу, трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика, дувана
и дуванских прерађевина, оружја и муниције, бродоградње, аеродрома, комуналном сектору и сектору
енергетике, широкопојасне мреже, рибарства и аквакултуре.
Од права на доделу средстава изузимају се: привредни субјекти у тешкоћама, затим субјекти који имају
доспеле, а неизмирене обавезе према Републици Србији, у којима Република Србија, аутономна покрајина
или јединица локалне самоуправе има учешће у власништву, који је у обавези повраћаја недозвољене
државне помоћи и коме је био раскинут уговор о додели подстицајних средстава.
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Услови за доделу средстава приказани су у наставку за инвестиционе пројекте у производњи и услуге
сервисних центара:
Ниво
развијености
општине
(група
јединице
локалне
самоуправе)

Минималан број
новозапослених
(новоотворених
радних места)

Минималан
износ
оправданих
трошкова
улагања
(у еврима)

I

50

II

Одобрени подстицаји

Савет може додатно да одобри

Подстицаји за
оправдане трошкове
двогодишњих бруто
зарада

Додатак
на висину
улагања
у основна
средства

500.000

20%, максимум 3.000
€ по новоотвореном
радном месту

+10%

40

400.000

25%, максимум 4.000
€ по новоотвореном
радном месту

+15%

III

30

300.000

30%, максимум 5.000
€ по новоотвореном
радном месту

+20%

IV

20

200.000

35%, максимум 6.000
€ по новоотвореном
радном месту

+25%

девастирана
подручја

10

100.000

40%, максимум 7.000
€ по новоотвореном
радном месту

+30%

инвестициони
пројекти
услуга
сервисних
центара

15

150.000

-

-

Додатни
подстицаји за
радно интензивне
пројекте

за 200 – 500
новозапослених
+ 10% од
износа трошкова
двогодишњих бруто
плата
за 500 – 1.000
новозапослених
+ 15% од
износа трошкова
двогодишњих бруто
плата
за више од 1.000
новозапослених
+ 20% од
износа трошкова
двогодишњих бруто
плата

Кориснику средстава чији инвестициони пројекат није улагање од посебног значаја одобрава се повећање
износа бесповратних средстава у висини од 10% износа оправданих трошкова улагања у основна средства, без
обзира на ниво развијености општине (према скали у табели). Док је за пројекте од посебног значаја могуће
доделити ова средства, за остале инвестиције се свакако одобравају у наведеном процентуалном износу.
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 - EEН мрежа
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.

ЕЕН вести
ЕЕН мрежа кључни инструмент унапређења конкурентности малих и средњих предузећа у Европи
Европска мрежа предузетништва (ЕЕН) је кључни инструмент стратегије ЕУ за подизање конкурентности
малих и средњих предузећа у Европи. Циљ ЕЕН је отварање врата и пружање могућности малим и средњим
предузећима за учешће у пословним сусретима и мисијама, помоћ приликом трансфера технологија у
области заштите интелектуалне својине, развоја истраживачких пројеката, подршка у тумачењу и примени
прописа, до могућности коришћења програма и фондова ЕУ. Комплетну вест пронаћи ћете овде.
Доношење програма економских реформи у дијалогу са привредом
Привредна комора Србије и Министарство финансија су у децембру 2018. године организовали презентацију
Програма економских реформи и прелиминарне листе структурних реформи 2019-2021. које ће допринети
даљем унапређењу привредног амбијента и стварању повољнијих услова за лакше, боље, ефикасније,
транспарентније и, уз мање трошкове, конкурентније пословање домаћих компанија. Комплетну вест
пронаћи ћете овде.
Више новца за привреднике Западног Балкана
Коморски инвестициони форум западнобалканске шесторке је у децембру 2018. године у Луксембургу
примљен у Саветодавну групу Платформе Фонда за развој предузећа и иновација (ПАГ ЕДИФ), а привреду
Западног Балкана у Управном одбору овог европског фонда представља Марко Чадеж, председник Привредне
коморе Србије и председник Управног одбора КИФ. Коморе региона ће тако бити на извору информација о
могућностима финансирања привреде из овог фонда. Комплетну вест пронаћи ћете овде.
Поглавље 27 - Специфични планови имплементације директива у сектору отпада
У организацији Министарства заштите животне средине и Привредне коморе Србије, у оквиру пројекта „Даља
имплементација Стратегије за апроксимацију у области животне средине – ЕАС”, који финансира Европска
унија, одржан је информативни скуп "Поглавље 27: Статус преговарачке позиције и Специфични планови
имплементације директива у сектору отпада".
Комплетну вест пронаћи ћете овде.
За додатне информације контактирајте Центар за ЕУ интеграције ПКС путем телефона 011 / 33 00 928
или нам пишите на имејл: eu@pks.rs.
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CE знак и Српски знак усаглашености – доказ безбедности вашег производа
Портал „CE знак“
На порталу„CE знак“ у оквиру “Базе знања”, корисник може да пронађе текстове и документа свих 24 директивa
новог приступа, текстове одговарајућих српских правилника, спискове пратећих хармонизованих стандарда,
поступке оцењивања усаглашености за све групе производа, као и контакте надлежних институција, водиче и
бројне друге информације. Посебна вредност “Базе знања” је што она садржи све потребне информације,
документа, податке и инструкције о условима и поступцима за долазак до CE знака и Српског
знака усаглашености, ради извоза и/или пласмана производа на домаће тржиште.

On-line апликација „Провера безбедности производа“
On-line упитник за CE знак и Српски знак усаглашености служи да се брзом и једноставном провером
процени да ли одређени производ подлеже CE означавању и/или означавању Српским знаком усаглашености.
Коришћењем ове апликације привредник/предузетник може значајно уштедети време и новац за припрему
документације, прибављање потребних исправа о усаглашености, претрагу података и информација о
надлежним институцијама, проналазак одговарајућег техничког прописа, и друго.
Као резултат чекирања апликације, добија се интегрални извештај који садржи: листу прописа који се
потенцијално примењују на дати производ, линкове ка текстовима директива или српским правилницима,
линкове ка листи хармонизованих (СРПС) стандарда који прате ове прописе, листу нотификованих/
именованих тела за оцену усаглашености (у земљи или иностранству), као и листу контаката у надлежним
министарствима и институцијама за сваки појединачни пропис.

е-Водичи и е-Брошуре
Брошура „CE знак - пасош за производе“ даје сажети преглед 24 директиве, њихов предмет и подручје
примене за конкретне групе производа, изузећа, као и инструкције у 12 корака како доћи до CE знака или
Српског знака усаглашености.
Брошура „Водич за безбедност машина“ представља сажето упутство малим и средњим привредним
друштвима о чему све треба да воде рачуна приликом пројектовања, производње и пласмана својих
производа на које се односи Директива о безбедности машина (2006/42/EC).
За све додатне информације о производима који подлежу CE 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 или нам пишите на имејл: CE_znak@pks.rs.

26

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*.

* www.pks/edukacija.
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Методолошке напомене
Хемијска, гумарска индустрија и индустрија неметала, према КД(2010), обухвата области делатности: Производња хемикалија и хемијских
производа, Производња производа од гуме и пластике и Производња производа од осталих неметалних минерала.
Приказивање података по делатностима врши се у складу са Уредбом о класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 54/10).
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).
Под појмом запослени подразумевају се лица која имају формално правни уговор о запослењу, односно заснован радни однос са послодавцем,
на одређено или неодређено време; лица која раде ван радног односа, на основу уговора о делу или на основу уговора о обављању привремених
и повремених послова; лица која обављају самосталне делатности или су оснивачи привредних друштава или предузетничких радњи; као и
лица која обављају пољопривредне делатности, а налазе се у евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања. Истраживање о
регистрованој запослености заснива се на комбиновању података Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) и Статистичког
пословног регистра (СПР). Подаци о обвезницима плаћања доприноса обавезног социјалног осигурања и осигураницима, по основу рада, добијају
се од ЦРОСО. Подаци о пословним субјектима и њиховим основним обележјима добијају се од СПР. Дистрибуција запослених по делатностима, у
оквиру пословног субјекта, врши се према структурама које су формиране на основу података о локалним јединицама.
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 – Бруто домаћи производ, БДВ – Бруто додата вредност, СДИ– Стране директне инвестиције, КD (2010) – Класификација делатности, СМТК –
Стандардна међународна трговинска класификација, ПДВ – Порез на додату вредност, Ø – Просек периода, АРС – Анкета о радној снази, ЕУ (28) –
Европска унија коју чини 28 држава чланица, ЦЕФТА – Централноевропски споразум о слободној трговини, ЗНД – Заједница независних држава, RSD
– Српски динар, EUR – Евро, USD – 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.

2018.

121,3367
107,4987

118,2716
100,2784

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 хемијску, гумарску и индустрију неметала
Удружење за хемијску, гумарску и индустрију неметала заступа интересе чланица у односима са државним органима и институцијама и
прати и анализира привредна кретања у сектору хемијске, гумарске индустрије и индустрије неметала и предлаже мере ради унапређења
услова рада и пословања својих чланова; стимулише третмане домаће индустрије кроз мере економске политике, пореског и царинског
система; даје подстицаје и предлоге који се односе на правну регулативу и услове привређивања посебно када се ради о законима који
задиру у специфичне услове обављања делатности Удружења; прати и анализира деловање и утицај мера економске политике на
пословање предузећа из овог сектора; припрема мере економске политике и стратегија развоја, које се односе на делокруг Удружења;
штити интересе домаће производње, унапређује пословни морал, уводи економску и правну сигурност у пословање, предлаже мере
ради отклањања монополског положаја на домаћем тржишту; прати и анализира кретање реструктурирања предузећа и процеса
приватизације у хемијској, гумарској индустрији и индустрији неметала; пословно повезује и успоставља сарадњу са партнерима у
иностранству, кооперације, трансфер технологије и сл; ствара амбијент за актуелне процесе интеграције у европско и светско тржиште;
даје подстицаје и предлоге за ангажовање стручних организација ЕУ у циљу упознавања и едукације предузећа са прописима ЕУ који
се односе на делатност Удружења; успоставља сарадњу са државним органима и другим организацијама које могу помоћи домаћој
индустрији за што боље пословање; учествује у стручним скуповима надлежних министарстава и агенција Владе на подручју развојне
политике делатности Удружења; припрема материјале, информације, одлуке, закључке за потребе органа и тела удружења и Коморе.
У оквиру Удружења активно је једанаест групација:
• Групација произвођача средстава за заштиту биља
• Групација произвођача минералних ђубрива
• Групација произвођача пластичних производа
• Групација произвођача гуме и гумарских производа
• Групација произвођача боја и лакова
• Групација произвођача керамичких плочица и санитарне керамике
• Групација произвођача средстава за прање
• Групација зеолита и осталих неметаличних сировина и производа
• Групација произвођача изолационих производа на бази полиуретана
• Групација произвођача хидро и термоизолационих материјала
• Групација произвођача биоцидних производа
Удружење, такође извршава јавна овлашћења Коморе на основу законских прописа, кроз давање експертског мишљења у поступку
издавања уверења о домаћем пореклу производа у поступцима јавних набавки, потврде да се роба не производи у земљи, као и друга
јавна докумената која се односе на проблематику из надлежности Удружења. Ови послови се обављају у сарадњи са Центром за услуге
и посредовање ПКС.
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Одбор Удружења за
хемијску, гумарску и
индустрију неметала

Групација
произвођача
керамичких
плочица и санитарне
керамике

Групација
произвођача
средстава за прање

Групација
произвођача
изолационих
производа на бази
полиуретана

Групација зеолита и
осталих неметалних
сировина и
производа

Групација
произвођача хидро
и термоизолационих
материјала

Групација
произвођача гуме и
гумарских производа

Групација
произвођача
биоцидних
производа

Групација
произвођача боја и
лакова

Групација
произвођача
минералних ђубрива

Групација
произвођача
пластичних
производа

Савет за базалт

Секција Групације
произвођача
пластичних производа
Колубарског и
Мачванског округа

Секција Групације
произвођача
пластичних производа
Расинског округа

Привредна комора Србије
Ресавска 13-15
11000 Београд

T: 0800 808 809

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

Удружење за хемијску, гумарску
и индустрију неметала
Драган Стевановић, секретар

T: (+381 11) 33 00 947

E: hemija@pks.rs
industrija@pks.rs
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Групација
произвођача
средстава за заштиту
биља

#

#PKS
@Privrednakomora

ПКС УСЛУГЕ
(usluge.pks.rs)

ДИГИТАЛНЕ „е-УСЛУГЕ ПКС“

ТИР И АТА КАРНЕТИ

уштедите време - електронске услуге
Привредне коморе Србије

ваш пасош за робу – уштедите време и
новац

ПРИВРЕДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ /
ИНОТРЖИШТА

управљајте вашим бизнисом уз
помоћ правих информација и спремно
одговорите на нове изазове

ЗАПОЧНИТЕ БИЗНИС
информишите се брзо и једноставно,
решите недоумице, покрените ваш
бизнис и управљајте растом

проширите свој бизнис на међународно
тржиште и повежите се са пословним
партнерима у земљи и иностранству

РЕШАВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ СПОРОВА
решите привредни спор без одласка
на Суд

БЕСПЛАТНЕ УСЛУГЕ
вама на услузи потпуно бесплатно

ЕДУКАЦИЈА
семинари и обуке за вас – слушамо
ваше потребе

ДРУГЕ УСЛУГЕ ПКС
публикације, оглашавање у издањима
ПКС, резервација сала и остале услуге
ПКС

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 имејлом. Више информација на страни: www.pks.rs/oglašavanjePKSeBilten.

