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УВОДНИК

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

Александар Недић,
секретар
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Активности Удружења за приватно обезбеђење и остале
услужне делатности
Седнице, конференције, сајмови, пословни сусрети, презентације, семинари
Седница Групације за одржавање објеката
Седница Групације за одржавање објеката одржана је 11. децембра 2018. године. Темe седнице били су предлози
и коментари у вези са пословањем управника зграда.
Седница Одбора за техничко обезбеђење
Седница Одбора за техничко обезбеђење одржана је 13. децембра 2018. године. Најзначајнија тема седнице били
су коментари на измене и допуне Закона о приватном обезбеђењу.
Седница Одбора удружења
Седница Одбора удружења одржана је 17. децембра 2018. године. Тема седнице била је анализа текуће године
и план рада за наредну, 2019. годину.
Обиласци и састанци са фирмама
У периоду октобар – децембар 2018. године представници Удружења за приватно обезбеђење и остале услужне
делатности обишли су фирме из сектора за приватно обезбеђење, као и јавна предузећа. Фирме су у обавези да
примењују одредбе Закона о приватном обезбеђењу и упознате су са евентуалним проблемима уколико се не
примењује Закон у пословању.
Обиласци чланица Групације за одржавање објеката
Састанаци и обиласци чланица Групације за одржавање објеката одржавани су у периоду октобар – децембар
2018. године. На састанцима су предочени стање и проблеми на тржишту, решавана питања у вези са
професионалним управницима што је још увек актуелна тема. Поред непосредних сустрета, представници
Удружења за приватно обезбеђење и остале услужне делатности константно одговарају на телефонске позиве и
питања у вези са обављањем посла у оквиру надлежности.
Састанци са чланицама Удружења
У четвртом кварталу, у периоду октобар – децембар 2018. године представници Удружења за приватно
обезбеђење и остале услужне делатности ПКС су се упознали са проблемима и предлозима за решавање проблема
чланица Удружења ПКС. Састанци су одржавани у просторијама ПКС. Закључено је да треба организовати састанак
чланица и представника надлежног министарства на којем ће се предочити обједињени проблеми за која до
сада нису пронађена решења.
Састанак са представницима агенција за привремено запошљавање
Представници агенција за привремено запошљавање и представници Удружења за приватно обезбеђење и остале
услужне делатности ПКС одржали су први састанак 17. октобра 2018. године. На састанку је одржана припрема за
одржавање округлих столова у вези са Нацртом закона о агенцијском запошљавању. Други састанак одржан је
9. новембра 2018. године на којем су обављено усаглашавање предлога за одржавање округлих столова у вези
са Нацртом закона о агенцијском запошљавању. Представници Агенције на оба састанка изразили задовољство
добијеним информацијама од стране представника Удружења ПКС.
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Састанак са представницима фирми за техничко обезбеђење
Састанак са представницима фирми за техничко обезбеђење одржан је 18. децембра 2018. године у просторијама
ПКС. На састанку су прикупљени коментари у вези са Законом о приватном обезбеђењу који ће се упутити МУП
на тумачење. Представници фирми задовољни су информацијама добијеним од стране представника Удружења
за приватно обезбеђење и остале услужне делатности ПКС, али незадовољни Законом, односно одређеним
одредбама.
Округли сто – „Нацрт Закона о агенцијском пословању“
Текст Нацрта Закона о агенцијском пословању представљен је на Округлом столу под називом „Представљање
и дискусија о Нацрту закона о агенцијском запошљавању”. Округли сто одржан је у организацији Министарства
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са Удружењем за приватно обезбеђење и остале
услужне делатности ПКС. Према плану и програму округли сто је одржан у градовима у Србији: Крагујевцу, 13.
новембра 2018. године, Новом Саду, 14. новембра 2018. године, Београду, 16. новембра 2018. године, Нишу, 19.
новембра 2018. године и Новом Пазару, 20. новембра 2018. године.
Седница Секције за приватно обезбеђење
У ПКС – РПК Лесковац, 25. октобра 2018. године одржана је седница Секције за приватно обезбеђење на којој су
чланови Секције представницима Удружења за приватно обезбеђење и остале услужне делатности ПКС изнели
примедбе и коментаре на Закон о приватном обезбеђењу. Коментари су достављени на даље поступање.
Седница Секције за одржавање објеката
У ПКС – РПК Нови Сад, 23. новембра 2018. године одржана је седница Секције за одржавање објеката. На седници
су присуствовали чланови Секције, представници ПКС – РПК Нови Сад и представници Удружења за приватно
обезбеђење и остале услужне делатности ПКС. На седници су изнете стручне примедбе и коментари на Закон о
становању који су достављени на даље поступање.
„Belgrade security forum“ 17 - 19. октобар 2018. године
У Београду је у периоду 17 - 19. октобар 2018. године одржан „Belgrade security forum“ на којем су учествовали
представници приватних компанија. Одржана је презентација о употреби опреме и средстава рада у сектору
обезбеђења.
Дани словеначке приватне безбедности
У Љубљани су од 16. до 18. октобра 2018. године одржани „Дани словеначке приватне безбедности“. Организатор
догађаја је Привредна комора Словеније а учествовали су представници Регионалних привредних комора и
струковних удружења. Циљ догађаја је едукација запослених у сектору безбедности. Закључено да су изазвани
позитивни ефекти ове едукације и изражена је потреба за сталним обукама запослених.
За све додатне информације о пословању у земљи и иностранству, контакте са потенцијалним пословним
партнерима, учешће на сајмовима и изложбама, учешће у активностима ПКС контактирајте Удружење за
приватно обезбеђење и остале услужне делатности путем телефона 011 / 41 49 437 или на е-маил: fto@
pks.rs.
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Вести
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.
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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
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

Спрeчaвaње прaњa нoвцa и финaнсирaњa тeрoризмa
У сарадњи са Министарством финансија, Управом за спречавање прања новца и Министарством трговине,
туризма и телекомуникација, Сектором тржишне инспекције, Приврeднa кoмoрa Србиje је 7. новембра
2018. године у Вaљeву, oргaнизoвaлa рaдиoницу нaмeњeну посредницимa у промету непокретности на тему
спречавања прања новца и финансирања тероризма. Циљ радионице је унапређeњe оперативних знања о
примени Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, упознавaњe учeсникa са смерницама
и процедурама за процену ризика, као и улогoм институција као контролних и превентивних фактора. У oквиру
рaдиoницe, рaзмaтрaни су oбавезе у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма,
национална процена ризика од прања новца, aжуриране Смернице за процену ризика од прања новца и
финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност посредовања у промету и закупу непокретности,
начин превентивног деловања инспекције, регистар посредника – примена Измена и допуна Закона о
посредовању у промету и закупу непокретности, студиje случaja сумњивих трaнсaкциja.
Прeзeнтaциja Прaвилникa o бeзбeднoсти дeчиjих игрaлиштa
Поводом ступaњa нa снaгу Прaвилникa o бeзбeднoсти дeчиjих игрaлиштa („Службeни глaсник РС“, бр.
63/2018) oдржaнa je прeзeнтaциja Прaвилникa o бeзбeднoсти дeчиjих игрaлиштa са циљем подизања
свести привредних субјеката, надлежних органа и других заинтересованих страна које су нaдлeжнe зa
њeгoву примену. Презентанција је одржана у сарадњи Министарства привреде, Привредне коморе Србије –
Рeгиoнaлна приврeдна кoмoра Кoлубaрскoг и Maчвaнскoг упрaвнoг oкругa 12. децембра 2018. године. У oквиру
прeзeнтaциje, представљeни су битни захтеви Правилника, пруженe су информације о томе ко и како врши
оцењивање усаглашености, како опреме за дечја игралишта, тако и потребних површина као и игралишта у
целини. Учeсници су упознати са исправама и ознакама усаглашености, са садржајем информативне табле,
као и сa обавезaмa власника дечјих игралишта. Нa прeзeнтaциjу су пoзвaни сви чиниoци кojи су укључени у
пројектовање, изградњу, одржавање, набавку и процесе одлучивања у вези са дечјим игралиштима, односно
свим привредним субјектима (произвођачима, увозницима и дистрибутерима), локалним самоуправама,
власницима приватних вртића, бензинских станица, угоститељских објеката и сл.

РПК
Севернобачког
управног округа
Суботица

Градски стадион у новом руху
Фудбалери, фудбалерке и атлетичари од новембра 2018. године могу да користе нови травнати терен на
главном терену и модерну тартан стазу са припадајућим реквизитима. У овој фази обнове уложено је око 90
млн РСД. Током последњих неколико месеци Градски стадион је био право мало градилиште. Постављена је
нова атлетска стаза и у целости је замењена травната подлога, уз инсталацију система за заливање терена. Овом
приликом уређене су свлачионице и туш кабине за фудбалске клубове и атлетичаре. Постављање атлетске стазе
финансирала је Влада Србије са око 60 млн РСД а Покрајина је уложила 30 млн РСД за постављање травнате
подлоге. Атлетска стаза је рађена по строгим међународним правилима. Постављена су атлетска борилишта
- два залетишта за скок у даљ и за троскок, једно уз источну а друго уз западну трибину, два залетишта за
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скок у вис, места за бацање кугле, копља, диска и кладива, односно скоро све оно што је потребно да би
Суботица могла да буде домаћин великих такмичења у „краљици спортова“. Заједничко улагање у Градски
стадион договорено је пре годину дана на заједничкој седници влада републике и покрајине. Наредне, 2019.
године, крајем априла, требало би да почне обнова и реконструкција све четири трибине, које ће бити урађене
по сегментима. Источна трибина ће бити спојена, подигнута за неколико редова и ближа стадиону. Северна
и јужна трибина ће такође бити у целини реконструисане, после чега ће стадион располагати са укупно 8,6
хиљада столица.
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Привредна активност
у услужним делатностима
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.

Број запослених у спортским и забавним делатностима,
личним услугама и другим делатностима, у правним
лицима и код предузетника, квартални подаци 2017. и
2018. године
55.000
54.000
53.000
52.000
51.000
50.000
49.000
48.000
47.000
46.000
45.000
Q1

Q2
2017

Q3
2018

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

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

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

Индекс

Учешће у укупној
запослености, у %

Q3 2018/
Q3 2017.

Q3 2017.

Q3 2018.

2.069.276

103,8

100,0

100,0

9.526

9.860

103,5

0,5

0,5

12.968

13.562

104,6

0,7

0,7

7.853

7.988

101,7

0,4

0,4

20.548

21.651

105,4

1,0

1,0

50.895

53.061

104,3

2,6

2,6

Q3 2017.

Q3 2018.

1.993.112

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

Зараде, јануар-октобар 2018. (у динарима)

38.106

Нето зараде
(у РСД)

(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.

30.630
30.078

49.279
52.009

68.132

52.439

Бруто зараде
(у РСД)

71.997

42.624
41.655

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

Извор: РЗС.

Зараде (нето и бруто), према делатностима KD(2010), у периоду јануар-октобар 2017. и 2018. године
Зараде без пореза
и доприноса (нето)

Зараде (бруто)
Вредност, у РСД
I-X 2017.

I-X 2018.

64.331

68.132

Спортске, забавне и рекреативне делатности

50.168

Делатности удружења

Номинални
индекс
I-X 2018/
I-X 2017.

Вредност, у РСД

Номинални
индекс
I-X 2018/
I-X 2017.

I-X 2017.

I-X 2018.

105,9

46.317

49.279

106,4

52.439

104,5

36.272

38.106

105,1

70.863

71.997

101,6

50.922

52.009

102,1

Поправка рачунара и предмета за личну
употребу и употребу у домаћинству

39.226

42.624

108,7

28.079

30.630

109,1

Остале личне услужне делатности

39.525

41.655

105,4

28.401

30.078

105,9

Република Србија

Извор: РЗС.
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Размена услуга
У периоду јануар-октобар 2018. године, према подацима НБС, од извоза осталих личних, културних и рекреативних услуга остварено
је 116,5 млн евра прихода, а учешће поменутих услуга у укупном извозу услуга Републике Србије износи 2,4 одсто. Укупна вредност
оствареног увоза износила је 32,0 млн евра, уз учешће од 0,8 одсто у укупном увозу услуга Републике Србије. Суфицит у наведеном
периоду је износио 84,5 млн евра.
Према подацима РЗС, извоз накита, музичких инструмената, метли и четки, као и тресета, у периоду јануар-новембар 2018. године
износио је 16,4 млн евра, док је увоз износио 27,1 млн евра, те је покривеност увоза извозом била 60,4 одсто.
Извоз накита, музичких инструмената, метли, тресета, по
земљама, јануар-новембар 2018. (у хиљадама евра)
Аустрија (AT)

Кина (CN)

1.939

Италија (IT)

2.449

Немачка (DE)

1.616

Хрватска (HR)

2.940

Летонија (LV)

1.746

Босна и Херцеговина (BA)

6.787

Италија (IT)

1.799

Немачка (DE)

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

2.343

Тајланд (TH)

1.238

1.820

Република Македонија (MK)

1.035

Швајцарска (CH)

Република Црна Гора (ME)

1.010

Словенија (SI)

974

Литванија (LT)

944

Турска (TR)

912

Вијетнам (VN)

781

Швајцарска (CH)

844

Мађарска (HU)

752

Руска Федерација (RU)

662

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

1.064

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

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

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

4.000

30.000

3.000

25.000

2.000

20.000

1.000

15.000

0

10.000

-1.000

5.000
0

-2.000
I
II
III IV
V
VI VII VIII IX
X
XI
2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018.

I
II
III IV
V
VI VII VIII IX
X
2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. 2018.

извоз, 000 ЕУР

извоз, 000 ЕУР

увоз, 000 ЕУР

биланс размене, 000 ЕУР

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

увоз, 000 ЕУР

Извор: НБС, прерачун Центра СААПП (ПКС).
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биланс размене, 000 ЕУР

Стране директне инвестиције

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

Према подацима Народне банке Србије, у прва три квартала
2018. године, укупан нето прилив СДИ у Републику Србију, по
основу улагања нерезидената, износио је око две милијарде
евра, а у привредним гранама које обухвата Удружење за
приватно обезбеђење и остале услужне делатности, остварен је
нето прилив СДИ, по основу улагања нерезидената, од 2,0 млн
евра и то превасходно у области коцкања, клађења, спортских,
забавних и рекреативних делатности (1,4 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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Јавни дуг Србије (централни ниво државе, у % БДП)

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.

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.
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Кретање каматних стопа у 2018. години
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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.

67,8

66,2

1/23/2018

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.

70,0

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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2/13/2018

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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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.

Спољнотрговинска робна размена (у млрд евра)

1/23/2018

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.

Заступање интереса привреде
– регулативе и иницијативе
Преглед покренутих и реализованих иницијатива
Иницијатива за измену и допуну Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
Иницијатива је покренута у октобру 2018. године и упућена је Министарству финансија. Сходно законским
одредбама, привредним друштвима чије се пословање одвија на конкурентом тржишту и која остварују
приходе искључиво из сопствене делатности и чије зараде нису на терету буџета Републике Србије, намеће
се обавеза умањења основица за обрачун зарада за 10% и уплата тих средстава у буџет Републике Србије.
Предложена је измена и допуна Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/14),
на начин да се у члану 2. после става 1. дода нови став који гласи: „Корисником јавних средстава у смислу
овог Закона не сматра се друштво капитала које послује на тржишту у складу са прописима о привредним
друштвима, без обзира на то ко је њихов члан или акционар.“
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У фокусу
Међународна конференција „Дани словеначке приватне безбедности“, Љубљана 16-18. октобар
2018. године
У Љубљани су од 16. до 18. октобра 2018. године одржани „Дани словеначке приватне безбедности“.
Организатор догађаја је Привредна комора Словеније а учествовали су представници Регионалних привредних
комора и струковних удружења. Циљ догађаја је едукација запослених у сектору безбедности. Закључено је
да су изазвани позитивни ефекти ове едукације и изражена потреба за сталним обукама запослених.
Нацрт Закона о агенцијском запошљавању
Нацртом Закона о агенцијском запошљавању уређују се: запошљавање лица у агенцијама за привремено
запошљавање и њихово уступање послодавцу кориснику; дефиниције термина; услови за рад агенција; услови
за запошљавање и уступање запослених; услови рада уступљеног запосленог, а посебно једнак третман
уступљених запослених у погледу остваривања одређених права из радног односа и по основу рада у односу
на упоредног запосленог код послодавца корисника; однос између агенције и послодавца корисника и обавезе
и одговорности агенције и послодавца корисника према уступљеним запосленима. Овим законом врши се
усклађивање са директивама ЕУ којима се регулише агенцијско запошљавање.
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Подршка
привреди
Програми подршке пословању привреде
Информације о актуелним програмима, потребна документација и услови за учешће у програмима подршке
привреди могу се преузети на интернет странама:
Развојне агенције Србије (РАС)
Фонда за развој
Министарства привреде
Агенције за осигурање и финансирање извоза
Националне служба за запошљавање

Најбржи пут до инопартнера - 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.
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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.

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

* Линк: www.pks/edukacija.
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Методолошке напомене
Приватно обезбеђење и остале услужне делатности, према КД(2010), обухватају области делатности: Спортске, забавне и рекреативне делатности,
Делатности удружења, Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству, Остале личне услужне делатности. Удружење
за приватно обезбеђење и остале услужне делатности ПКС својим активностима посебно прати делатност приватног обезбеђења, детективске
делатности, приватно образовање, спорт и рекреацију, услуге посредовања и уступања запослених, услуге чишћења, дератизације, дезинсекције и
уређења простора и зеленила и делатност одржавања објеката.
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 приватно обезбеђење и остале услужне делатности
Удружење за приватно обезбеђење и остале услужне делатности ПКС својим активностима посебно прати делатност приватног
обезбеђења, детективске делатности, приватно образовање, спорт и рекреацију, услуге посредовања и уступања запослених, услуге
чишћења, дератизације, дезинсекције и уређења простора и зеленила и делатност одржавања објеката.
Удружење за приватно обезбеђење и остале услужне делатности ПКС обавља следеће активности:
• заступа заједнички интерес свих субјеката из области и грана које припадају Удружењу,
• учествује у нормативном уређењу делатности и иницира и предлаже нова законска решења и прати спровођење постојећих из
области које припадају Удружењу,
• координира и пружа помоћ у примени нових законских прописа,
• промовише и учествује у хармонизацији делатности у складу са међународним стандардима и врши имплементацију важећих
гранских стандарда на тржишту Републике Србије,
• сарађује са ресорним министарствима у циљу стварања повољнијег привредног амбијента за пословање чланица Удружења,
• остварује непосредне контакте са представницима привредних друштава које припадају Удружењу у циљу анализе и праћења
њиховог пословања,
• сарађује са међународним институцијама и асоцијацијама,
• доноси и врши надзор у примени Кодекса професионалне етике.
У оквиру Удружења активне су групације:
• Групација за физичко обезбеђење
• Групација за техничко обезбеђење
• Групација за самозаштитну делатност
• Групација агенција за запошљавање
• Групација услуга за одржавање објеката
• Групација приватног образовања.

Контакт
Привредна комора Србије
Ресавска 13-15
11000 Београд

T: 0800 808 809

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

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

T: (+381 11) 41 49 437
(+381 11) 33 04 585

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

#PKS
@Privrednakomora

Одбор Удружења за
приватно обезбеђење
и остале услужне
делатности

Удружење за приватно
обезбеђење и остале
услужне делатности

Групација за физичко
обезбеђење

Групација за техничко
обезбеђење

Групација за
самозаштитну
делатност

Секција Јужнобачког
управног округа

Секција Јужнобачког
управног округа

Секција Јужнобачког
управног округа

Секција Нишавског,
Пиротског и
Топличког управног
округа

Секција Нишавског,
Пиротског и
Топличког управног
округа

Секција Нишавског,
Пиротског и
Топличког управног
округа

Секција
Севернобачког
управног округа

Секција
Севернобачког
управног округа

Секција
Севернобачког
управног округа

Секција Расинског
управног округа

Секција Расинског
управног округа

Секција Расинског
управног округа

Секција Јабланичког
и Пчињског управног
округа

Секција Јабланичког
и Пчињског управног
округа

Секција Јабланичког
и Пчињског управног
округа

Групација агенција за
запошљавање

Групација услуга за
одржавање објеката

Секција Јужнобачког
управног округа

23

Групација приватног
образовања

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

