23. ДЕЦЕМБАР 2014.
ЧАДЕЖ: УБРЗАТИ ПРОЦЕС МОДЕРНИЗАЦИЈЕ КОМОРСКОГ СИСТЕМА
Циљ реформе ПКС је унапређење конкурентности српских предузећа и стварање
могућности за њихово укључивање у ланац добављача међународних компанија и
велике инвестиционе пројекте, поручио је Марко Чадеж новоименовани председник,
обраћајући се члановима Скупштине коморе

Нови председник Привредне коморе Србије је Марко Чадеж, досадашњи потпредседник
задужен за модернизацију коморског система и директор представништава ПКС у
Аустрији и Немачкој. Одлуку је једногласно 23. децембра, на предлог Управног одбора,
донела Скупштина Привредне коморе Србије. Чадеж је, иначе, стручњак за српско немачке односе и комуникације и један од оснивача и председавајући Форума Србија Немачка.
Обраћајући се члановима Скупштине, новоименовани председник ПКС поручио је да ће
убрзати процес модернизације и успостављања јединственог коморског система Србије
по прилагођеном аустријском моделу. Чадеж је најавио да ће до краја јануара бити
урађена мапа пута за предстојећу реформу коморског система, да би до средине 2015.
године, за улазак у скупштинску процедуру био припремљен предлог новог закона. План
модернизације припремиће радни тим, који чине представници ПКС, регионалних
привредних комора, Делегације немачке привреде у Србији, Привредне коморе Аустрије
и ГИЗ-а. Модернизација коморског система предуслов је и за увођење дуалног система
образовања које ће омогућити брже запошљавање, посебно младих људи.

Циљ реформе Привредне коморе Србије је унапређење конкурентности српских
предузећа и стварање могућности за њихово укључивање у ланац добављача
међународних компанија и велике инвестиционе пројекте.
На предлог Чадежа, изабрани су и нови потпредседници ПКС: Никола Петровић, директор
„Електромреже Србије“, Владан Атанасијевић, директор компаније „Асеко” и председник
УО Наледа, Немања Жугић, директор представништва „Дојче банк” у Београду, Зоран
Матијевић, сувласник компаније „Матијевић“, Зоран Вујовић, директор „ТМФ2005” и
Миливоје Милетић, председник ПК Београда.
Председник и потпредседници ступају на дужност 1. јануара 2015. године.
За новог председника Скупштине ПКС изабран је Милош Ненезић, генерални директор
„Трајал корпорације“ у Крушевцу, а за генералног секретара Предраг Петровић,
дипломирани правник.
Управни одбор и Скупштина ПКС, на одвојеним седницама размотрили су
макроекономске показатеље и привредна кретања у нашој земљи. Оцењено је да су
остварени значајни реформски кораци неопходни за унапређење амбијента за пословање
и инвестирање, али и да је неопходно наставити спровођење системских реформи у
наредној години. Потребно је у предвиђеном року окончати процес приватизације,
решити статус предузећа у реструктурисању и успоставити финансијску дисциплину у
привреди.
Позитивно је оцењено смањење незапослености са 20,3 на 17,6 одсто, што је највеће
смањење од априла 2010. године. Очекује се и већи раст инвестиција у наредном периоду
захваљујући спровођењу системских реформи.

