INVESTMENTS
Ana Brnabić: Serbia is dedicated to creating a good business environment for investors
“Business, the public administration and the rule of law are the three basic pillars of continued reform.
Reform of the tax administration soon”, declares the Serbian Prime Minister.
Goran Knežević: Foreign direct investment will surpass two billion euros in 2017
“Serbia is the best place to invest among the Western Balkan countries. We are attracting investors
by working on several tracks. In 2016 and 2017 alone we signed 38 subsidy contracts for investments
for just about 400 million euros and for employing at least 23,467 workers”, said the Minister of the
Economy.
Message from the 16+1 summit in Budapest: SERBIA IS A KEY COUNTRY FOR THE NEW SILK ROAD
Contract for the Preljina – Požega motorway signed. Total value of contracts signed with China is six
billion euros. Kostolac B3 is the largest undertaking in Serbian energy in the last three decades. Bank
of China covers Romania, Bulgaria, Greece, Albania and countries of the former Yugoslavia from Belgrade.
Nedeljko Kovačević: Projects for balanced development in all parts of the Province
“In the last year alone over 6.3 billion dinars have been dealt out through the administration to finance 153 projects in 44 Vojvodina municipalities. Preparing the project documentation for the Fruška
Gora corridor is almost finished and works are planned to begin next year”, announced the director
for the Capital Investment Administration of the Autonomous Province of Vojvodina.
Dr Dragan Kostić: Among the best zones in the world again this year
“In Pirot Free Zone 102 companies are working and employing over 6,000 staff. Ten hectares of land
with full infrastructure is ready for investors with plans for another 340 hectares. The Prvi Maj and
Autotransportno building complexes are available for brownfield investment”, says the director of
Pirot Free Zone.
Dejan Jovanović: Niška Banja returns to its old glory
“In June 2018 the Philippine company IMI will start production in the Lozni Kalem industrial park, employing the first 200 staff, with 1,000 to follow. Another 25 hectares with developed infrastructure
are waiting here for investors in hoteliery, banking, health and recreational tourism”, says the Mayor
of Niška Banja
Zoran Milošević: Largest market institution in South East Europe
“730 million dinars invested to date. The national Wholesale Market has become the place for producers to meet, for achieving high standards, for contracting exports and substituting imports. A
10,400 m2 modern hall for fruit and vegetables completed and two more halls being prepared for
construction”, declared the acting director of Veletržnice Beograd ad.
Srbislav Vidojević: Continuous investment in development has brought results
“Thanks to Timomed’s activity the number of bee keepers in the Timočki area has increased and the
number of hives has doubled. The number of bee colonies in Serbia is estimated at a million and we
count among the serious honey producers”, says the director of Timomed doo Knjaževac.
Republika Srpska: stimulative investment policy - national treatment of foreign investors
Foreign investors in Serbia enjoy national treatment and their rights are guaranteed by the constitution. This is besides other assumptions such as transfer of profit abroad, free rights to employ workers according to the law and the right to acquire property.
IMPRESUM: privredni.rs, specijalno izdanje INVESTICIJE
Dubrovačka 3, 11000 Beograd, Telefon 011/3282-005, E-mail: redakcija@privredni.rs
Glavni i odgovorni urednik Marija Božanić, urednik izdanja Drago Delić,
marketing menadžer Duško Borović, dizajn i prelom Dušanka Maroš (https://nsweb.rs/)
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Petnaest godina rada
Saveta stranih investitora u Srbiji

Ana Brnabić: Srbija je
posvećena stvaranju
povoljnog poslovnog
ambijenta za investitore

Privreda, javna uprava i vladavina prava tri osnovna stuba nastavka reformi.
Uskoro reforma Poreske uprave.
- Naša zemlja je posvećena stvaranju povoljnog poslovnog
ambijenta kako bi privukla investitore, ali i omogućila da
privrednici koji već posluju budu zadovoljni i nastave da
investiraju, izjavila je Ana Brnabić, predsednica Vlade Srbije na prezentaciji Bele knjige u Beogradu. Savet stranih
investitora je ujedno obeležio i jubile 15 godina rada u Srbiji i promovisao Belu knjigu.
Predsednica Vlade je istakla da je u poslednjih pet godina
u Srbiju uloženo osam milijardi evra i da je glavni zadatak
Vlade da radi na stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta
za investitore. Glavni pravci delovanja Vlade u nastavku
reformi zasnivaju se na tri glavne oblasti, odnosno stuba:
privredi, reformi javne uprave i vladavini prava.
Za 15 godina uložene 34 milijarde evra

Prema podacima Saveta stranih investitora, od njegovog
osnivanja 2003. godine, u Srbiju je investirano 34 milijarde
evra, a kompanije članice ovog udruženja, njih 130, trenutno
zapošljavaju 97.500 ljudi. Primera radi u prvoj godini rada, investirale su 150 miliona evra i zapooslile 3.160 ljudi. Osnovni
cilj Saveta je da utiče na stvaranje povoljne poslovne klime u
Srbiji kroz davanje konkretnih predloga i preporuka koje se
svake godine objavljuju u Beloj knjizi i na konferencijama za
medije.

-Zemlje koje su bile na rubu bankrota mogu lako da se vrate nazad ako se napredak stalno ne drži pod kontrolom,
rekla je Brnabić, navodeći značaj kontinuiteta ove vlade i
reformi sa prethodnom koju je vodio Aleksandar Vučić.
Kada je reč o ekonomskim pokazateljima, kako je naglasila,
inflacija se kreće u okviru projektovanih granica, smanjuje
se i stopa nezaposlenosti, a došlo je i do rasta privatnog
sektora, koji mora da bude veći i intenzivniji. Ona je najavila da će Poreska uprava biti restrukturirana tako što će
biti odvojeno ono što nije ključno za nju, a što će biti delegirano drugim telima.Ta reforma Poreske uprave učiniće je
efikasnijom.
Jedno od pitanja koje je sasvim izvesno je povećanje neoporezivog iznosa plate. Trenutno je taj iznos 11.790 dinara,
ali će njegovo povećanje sigurno biti važno za sve investitore. Premijerka je objasnila da će ta mera značiti izvesno
rasterećenje za poslodavce, i ako pokaže dobre rezultate
u pogledu zapošljavanja, biće nastavljena i u narednim godinama.
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Predsednica Vlade je izrazila očekivanje da će u 2018. godini biti efikasnije refundiranje PDV-a onima koji na to imaju pravo, da će biti ojačan inspekcijski nadzor i da će se
sprovesti projekat e-inspektor, čiji je cilj dalje smanjenje
sive ekonomije.
Premijerka je rekla da su e-uprava i e-usluge ključ u borbi
protiv korupcije, što će biti fokus u naredne dve godine, i
najavila pokretanje prvih elektronskih plaćanja za one usluge koje pruža država, naglašavajući da su takva plaćanja
najmanje zastupljena kod državnih institucija
Jedna od ključnih stvari koje se odnose na proces digitalizacije državne uprave, jesu i elektronske arhive, koje moraju da se završe naredne godine kako Vlada, investitori i
sve lokalne samouprave ne bi morali da troše novac na
prostor za arhiviranje. S druge strane, Agencija za privredne registre i druge institucije će se osloboditi kilometarskih papirnih arhiva koji i u praktičnom smislu
predstavljaju teret i komplikuju poslovanje.
Ističući da u digitalizaciji kasnimo 10 do 15 godina premijerka je naglasila da Vlada mora brzo da usvoji Nacrt zakona o e-upravi nakon čega će biti prosleđen Skupštini na
usvajanje i izrazila nadu da može biti usvojen do kraja godine.
Jana Mihajlova, predsednica Saveta stranih investitora
istakla je da je Srbija napravila napredak u 33 odsto predloga sadržanih u Beloj knjizi i da predstoji još puno rada na
poboljšanju poslovnog ambijenta. Jedan od najvažnijih
predloga odnosi se na poboljšanje Zakona o radu, brže rešavanje sudskih sporova, smanjenje poreza na dobit i privaticaciju državnih preduzeća.

Goran Knežević, ministar privrede

Direktne strane investicije u
2017. će preći dve milijarde evra
Srbija je najbolje mesto za ulaganja među zemljama Zapadnog Balkana.
Investitore privlačimo delovanjem na više koloseka. Samo u 2016. i 2017.
godini potpisali smo 38 ugovora o dodeli podsticaja za investicije od gotovo
400 miliona evra i zapošljavanje najmanje 23.467 radnika. Na Javni poziv
za dodelu podsticaja za direktne investicije dosad stigle 34 prijave

Ugledni list Fajnenšel tajms je Srbiju svrstao na prvo mesto u svetu po prilivu direktnih stranih investicija. Kako
komentarišete ovu važnu činjenicu i šta je po Vašem mišljenju tome najviše doprinelo?

Koliki je priliv stranih investicija u ovoj godini prema podacima sa kojima raspolažete i koliko očekujete da će
biti na kraju godine?

Srbija je samo u prvih sedam meseci ove godine priTome su svakako najviše doprinele nepopularne, ali vukla 1,2 milijardi evra direktnih stranih investicija, što je
neophodne mere koje su sprovele hrabre vlade od 2013. više nego sve zemlje Zapadnog Balkana zajedno. Očekujem
godine, koje je vodio danas već predsednik Republike Alek- da će do kraja godine ta cifra preći dve milijarde evra.
sandar Vučić. Sada ubiramo plodove tog rada, a napredak
prepoznaje ugledni Fajnenšel tajms, tako i najistaknutije Kako komentarišete odnos stabilnog priliva stranih invesvetske institucije, poput MMF-a i Svetske banke. Svetska sticija a da nije bilo prodaje velikih preduzeća, što je bilo
banka je nedavno Srbiji dodelila priznanje za sprovedene karakteristično za period pre nekoliko godina?
reforme kojima smo privlačili strane investitore, i svrstala
nas na prvo mesto u Jugoistočnoj Evropi po tom osnovu. Srbija je politički stabilna zemlja, a i najglasniji zagoNa poslednjoj Duing biznis listi, napredovali smo još četiri varač mira u regionu, što je investitoru veoma značajno kad
pozicije, na 43. mesto, što je naš najbolji plasman od kad se opredeljuje da uloži novac. Napredovali smo i kada je reč
lista postoji. To svakako ne znači da ćemo tu stati. Nastavi- o poslovnom okruženju i Srbija je najbolje mesto za investićemo da unapređujemo poslovnu klimu, da motivišemo ranje među zemljama Zapadnog Balkana. Investitore smo
investitore da ulažu i da iznova dokazujemo da je Srbija privlačili delovanjem na više koloseka – kroz politički stabilnajbolje mesto za ulaganje na Balkanu.
no okruženje, zatim unapređenjem poslovnog ambijenta,
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a i kroz program podsticaja. Kada je reč o podsticajima, samo u 2016. i 2017. godini potpisali smo 38 ugovora o njihovoj dodeli za investicije od gotovo 400 miliona evra i
zapošljavanje najmanje 23.467 radnika. Nastavićemo da
radimo u svim smerovima, jer je to način da obezbedimo
bolji život građanima.
Kakav je odziv po Javnom pozivu za dodelu sredstava
podsticaja za direktne investicije. Koje velike firme otvorene u ovoj godini želite posebno da istaknete i zašto?
Do sada su stigle 34 prijave koje trenutno ocenjujemo
a nakon toga ćemo znati koliko ih je urednih i prihvatljivih,
odnosno koliko će biti potpisanih ugovora. Zadovoljan sam
odzivom. Zaključno sa 24. oktobrom 2017. zaključili smo
ugovore o podsticajima sa 17 investitora. Posebno bih mogao da istaknem NCR koji će u Beogradu zaposliti 1.500
radnika. Takođe, odličan primer je i Integrated Micro-Electronic u Nišu, koji tom gradu donosi investiciju koja prelazi 32 miliona evra, i 1.250 radnih mesta.

nim predsednikom Vučićem, da teške i nepopoluarne, ali
neophodne reforme sprovede u delo. Sada, sa premijerkom Anom Brnabić, nastavljamo već utabanim putem reformi i napretka. Cilj nam je da uđemo u prvih 30 zemalja
na toj listi. Kada je reč o narednim koracima iz resora Ministarstva privrede, očekujemo do kraja godine usvajanje četiri sistemska zakona – o privrednim društvima, stečaju,
AOFI i tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti. Time ćemo dodatno unaprediti procedure, uvešćemo elektronske servise kako bismo poslovanje učinili
bržim i jeftinijim, a stečajne postupke efikasnijim.

Šta po Vašem mišljenju najviše privlači strane kompanije
da investiraju u Srbiji i šta je to što im ipak još nedostaje
ili ometa dolazak?
Uz to što je Srbija politički stabilna, poslednjih godina smo značajno popravili i imidž u svetu. Aleksandar Vučić
je, i kao premijer i kao predsednik, primio i posetio brojne
moćne državnike. Te posete su rezultirale još boljim političkim odnosima među zemljama, koji su doneli i nove investicije. U Srbiju su poslednjih godina dolazili poznati
brendovi, donosili su nove tehnologije i znanja, otvarali
radna mesta. Takođe, imamo kvalitetnu radnu snagu, ulagači imaju odlične uslove za biznis i podršku države. Unapredili smo i ubrzali procedure, sproveli smo važne reforme,
s tim poslom nastavljamo, posebno kada je reč o uvođenju
e-usluga za privredu u sve relevantne institucije. To je veliki posao na kojem i dalje radimo, ali smo teži deo uspešno
završili.
Koliko smo napredovali u administrativnim formalnostima i šta tu još treba da uradimo?
Napredak u procedurama je jasno vidljiv i merljiv kroz
pomeranje Srbije na Duing biznis listi Svetske banke, koja
po lakoći poslovanja rangira čak 190 zemalja sveta. U poslednje tri godine, Srbija je na toj listi napredovala za čak
48 pozicija i ušli smo u klub prvih 50 zemalja. To je pre svega rezultat opredeljenosti Vlade, najpre na čelu sa aktuel-

U javnosti se često provlači konstatacija da investitori
dolaze najviše zbog jeftine radne snage. Mogu li se takve
primedbe generalizovati?
Ne slažem se s tim, pre svega zato što investitori kada dolaze u ovaj deo Evrope, posmatraju ga kao region. Srbija se, dakle, bori sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana
za svakog investitora, a u tim zemljama je trošak radne snage približno isti, a negde, kao na primer u BiH, taj trošak je
značajno niži. Srbija nudi najbolje uslove poslovanja, obrazovanu radnu snagu i povoljan ambijent. I država je spremna da pomogne i to ne samo preko podsticaja, već i kroz
infrastrukturno opremanje lokacija. Dodatna pogodnost
su naših 14 slobodnih carinskih zona, ali i brojni sporazumi
o slobodnoj trgovini koje je Srbija potpisala sa Rusijom, Turskom, Belorusijom, preferencijalni tretman sa SAD, slobodna trgovina sa CEFTA zemljama...
Iz kojih zemalja stiže najviše investitora?
Tradicionalno, to su uglavnom zemlje Evropske unije..
Dolaze i iz Kine, Rusije, SAD...
Domaći invesatitori ističu da su stranci povlaščeni i da
dobijaju podsticaje koji se ne daju našim kompanijama?
Šta možete da kažete u tom pogledu?
Ako je taj problem ranije postojao, mi smo ga prepoznali i zakonski regulisali. Usvajanjem Zakona o ulaganjima
2015. godine, domaći i strani investitori su i formalno izjednačeni u pogledu prava na podsticaje. Izazov je, međutim,
to što domaće kompanije često imaju manje investicione
kapacitete od stranih. Mislili smo i na to, pa su, od ove godine, sniženi pragovi koji se odnose na minimalan broj radnih mesta i visinu investicije
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Samit „16 +1“ u Budimpešti potvrdio
strateško ekonomsko partnerstvo Srbije i Kine

SRBIJA KLJUČNA ZEMLJA
NA NOVOM PUTU SVILE

Potpisan ugovor za autoput Preljina – Požega. Vrednost ukupnih ugovorenih
projekata sa Kinom iznosi šest milijardi evra. Kostolac B3 najveći poduhvat u
srpskoj energetici u poslednje tri decenije. Bank of China iz Beograda pokriva
Rumuniju, Bugarsku, Grčku, Albaniju i zemlje bivše Jugoslavije.
Srbija je u potpunosti posvećena unapređenju sveukupnih
odnosa između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope (CIEZ) i važan
je činilac projekta 16+1 - poručila je
Ana Brnabić, predsednica Vlade na
samitu ove grupe zemalja u Budimpešti.
Predsednica Vlade Ana Brnabić i
premijer Kine Li Kećijang posle bilateralnog sastanka ocenili su da su
politički i ekonomski odnosi dveju
zemalja izvanredni i da ih karakteriše
sveobuhvatno strateško partnerstvo.
Brnabić i Li su se u razgovoru fokusirali na ekonomsku saradnju Srbije i
Kine, za koju su ocenili da je veoma
uspešna, posebno kada je reč o saobraćajnoj infrastrukturi i energetici.
Predsednica Vlade je podsetila na to
da je nedavno položen kamen temeljac za izgradnju novog bloka TE
Kostolac B3, kao najveće investicije u
domaćem energetskom sektoru u poslednje tri decenije, a da
ukupna vrednost zajedničkih projekata Srbije i Kine u ovom
trenutku iznosi približno šest milijardi dolara.
Članstvo u Evropskoj uniji ključni je spoljnopolitički
cilj Srbije, koja je u potpunosti opredeljena za nastavak i produbljivanje saradnje sa Kinom u svim oblastima - istakla je Brnabić.
Ona je naglasila da trilateralni projekat modernizacije železnice na liniji Beograd–Budimpešta, predstavlja prvi prekogranični projekat u tom formatu saradnje, koji je od ogromnog
značaja za Srbiju i zemlje regiona u celini.
-Srbija intenzivno nastavlja sa realizacijom zajedničkih projekata u oblasti infrastrukture, pri čemu je i dalje na vrhu liste zemalja sa najvećim brojem zajedničkih realizovanih i ugovorenih
projekata u toj oblasti sa Kinom - istakla je premijerka na plenarnom zasedanju u Budimpešti.
Ona je podvukla da je saradnja u okviru mehanizma „16+1“ za
Srbiju plodonosna i izdvojila je Sporazum o ukidanju viza za
građane Srbije i Kine kao i uspostavljanje avio-linije Hainan erlines Erlajnza“ na relaciji Beograd–Peking.

Foto: tanjug.rs
Brnabić je dodala da Srbija pridaje veliki značaj unapređenju
finansijske saradnje Kine sa zemljama centralne i istočne Evrope i da je ponosna zbog toga što je predstavništvo Bank of
China počelo sa poslovanjem u Srbiji početkom ove godine,
odakle će pokrivati Grčku, Rumuniju, Bugarsku, Albaniju i sve
bivše jugoslovenske republike.
Predsednica Vlade je posebno izdvojila dijalog o visokom
obrazovanju Kina–CIEZ i IV sastanak konzorcijuma institucija
visokog obrazovanja CIEZ u Novom Sadu, istakavši da je ulaganje u bolje obrazovanje mladih prioritet jer je omladina stub
budućnosti svake zemlje.
Ana Brnabić je najavila otvaranje Kulturnog centra Srbije u Pekingu, kao i Kineskog kulturnog centra u Beogradu, čije je temelje postavio predsednik Kine Si Đinping tokom
prošlogodišnje posete Beogradu.
Saradnja u formatu „16+1“, kako je navela, veoma je važna jer
raznolikost saradnje i naše komparativne prednosti svakog novog dana pružaju nove mogućnosti za razvoj.
Srpska premijerka je dodala da, uprkos našim različitostima,
moramo međusobno da se podržavamo i podstičemo, jer jedino tako možemo da postignemo zajednički uspeh, što je i cilj
inicijative Pojas i put.
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Autoput Preljina-Požega, toplovod...

U Budimpešti su potpisani ugovori sa Kinom vredni nekoliko stotima miliona evra. Potpisan je ugovor o projektovanju i izvođenju
radova na izgradnji auto-puta E-763, deonica Preljina–Požega, između Republike Srbije, JP „Putevi Srbije“ i kineske firme China
Communications Construction Company (CCCC), vredan 450 miliona evra.
Takođe, potpisan je i Protokol između Generalne uprave za kontrolu kvaliteta, inspekciju i karantin Kine i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije o inspekciji, karantinu i
veterinarskim sanitarnim zahtevima za izvoz goveđeg mesa iz Srbije u Kinu.
Stavljen je potpis na Ugovor o izgradnji toplovoda Obrenovac–
Novi Beograd, između Grada Beograda JP „Beogradske elektrane“
i izvođača radova, kompanije „Power Construction Corporation
of China“ i Projekat za obradu i odlaganje gradskih otpadnih voda
iz centralnih delova Beograda, između Grada Beograda i „China
Machinery Engineering Corporation“.
Komеrcijalni ugovor za izgradnju deonice na Koridoru 11 od Preljine do Požege, duge 30,9 kilomеtara, potpisala je u Budimpešti
potprеdsеdnica Vladе Srbijе i ministarka građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе Zorana Mihajlović. potprеdsеdnik kinеskе

EPS i kineski CMEC grade Kostolac 3

Svečanim polaganjem kamena temeljca 20. novembra je
počela izgradnja novog bloka u Termoelektrani „Kostolac“
vredna 613 miliona dolara. Novi blok „Kostolac B3“, snage
350 megavata, zajednički grade kineska kompanija CMEC i naš
EPS. Očekivana godišnja proizvodnja iznosiće približno 2,5 milijardi kilovat-časova električne energije. Vrednost izgradnje je
613 miliona dolara, dok ukupna vrednost druge faze projekta
modernizacije TE "Kostolac B" iznosi 715,6 miliona dolara, a
trebalo bi da bude završen 2020. godine.
Milorad Grčić v.d. direktor EPS-a istakao je da će Blok povećati
kapacitete Elektroprivrede za pet odsto, pri čemu su oba bloka.
TE Kostolac modernizovana, a uspešno je završen i proces odsumporavanja.
kompanijе „China comunications costruction company“ (CCCC)
Suеn Ciju, i v. d. gеnеralnog dirеktora JP “Putеvi Srbijе” Zoran
Drobnjak
Novi auto-put ima vеliki značaj za povеzivanjе Srbijе sa rеgionom
i biće najkraća veza sa Crnom Gorom i Južnim Jadranom, odnosno sa BiH preko kraka ka Sarajevu, koji će biti deo budućeg autoputa Beograd-Sarajevo. Potpisivanjе ovog ugovora prеdstavlja
nastavak aktivnosti započеtih na Forumu „Pojas i put“ u maju u

Industrijski park u Borči
najveći u ovom delu Evrope

Prilikom posete Kini Nenada Popovića, ministra bez portfelja
zaduženog za inovacione tehnologije, početkom oktobra dogovorena je izgradnja Industrijskog parka u Borči, koji će se
prostirati na 320 hektara a radovi bi, kako je istaknuto, trebali
da počnu iduće godine To će, po rečima Popovića, biti najveći
industrijski park u ovom delu Evrope a gradiće ga kompanija
„China road and bridge corporation“ (CRBC). U njemu će biti
prisutne sve velike kompanije iz regiona, a zainteresovanosti za
učešće već je potpisalo više od 40 velikih kineskih firmi.
Popović je, nakon sastanka sa rukovodiocima kompanije CRBC,
koja će graditi park, rekao da je preliminarna vrednost tog projekta približno 300 miliona evra. Kako je objasnio, projekat će
finansirati tri velike kineske banke – Eksport-import, Banka za
razvoj i Kineska banka za izgradnju.
On je naveo da će se projekat realizovati u tri faze, od kojih
će prva biti vredna oko 120 miliona evra, druga 100 miliona
evra, a treća 80 miliona evra. Park će biti izgrađen pored mosta
„Mihajlo Pupin“, a u njemu će, prema izrađenoj studiji o izvodljivosti, biti otvoreno više od 1.000 visokotehnoloških kompanija, sa potencijalom otvaranja nekoliko desetina hiljada novih
radnih mesta.
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Foto: mgsi.gov.rs
Pеkingu, kad jе potpisan Mеmorandum o razumеvanju sa kompanijom CCCC o saradnji na rеalizaciji projеkta Bеograd-južni Jadran, dеonica Prеljina-Požеga i Požеga-Boljarе, ukupnе dužinе
140 kilomеtara. Skoro trećinu trase od Preeljine do Požege, koja
će iči preko Lučana, čini veliki broj tunela i mostova (oko 40), i
radi se o veoma zahtevnoj deonici, možda najtežoj na Koridoru 11.
U pitanju je teška deonica ali mi završavamo dokumentaciju, krećemo u eksproprijaciju i očekujem da u maju iduće godine vidimo radnike na gradilištu - poručila je potpredsednica
Vlade Zorana Mihajlović.
Pored energetike i infrastrukture, Srbija i Kina razvijaju saradnju i
u mnogim drugim oblastima. Jedan od najvažnijih projekata je
izgradnja industrijskog parka Borča, u kojem se očekuju velika
kineska ulaganja i stvaranje najveće industrijske zone u ovom delu Evrope po ugledu na slične u Kini. Sa Kinom predstoje važni
projekti u oblasti poljoprivrede, zdravstva, kulture, nauke, obrazovanja, turizma, sporta...

Saradnja NBS i China UnionPay

Guverner Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković i
Ši Venčao, predsednik kompanije „China UnionPay“ potpisali su Memorandum o razumevanju, kojim se utvrđuju osnove
za buduću saradnju između nacionalnog kartičnog sistemom
Srbije – DinaCard i najvećeg kartičnog sistema na svetu – kineskog nacionalnog kartičnog sistema „China UnionPay“.
Kako je saopšteno iz NBS, memorandum o razumevanju potpisan je tokom posete visoke delegacije kompanije „China UnionPay“ Beogradu i NBS. Oblasti u kojima će dva nacionalna
kartična sistema sarađivati odnose se prvenstveno na omogućavanje prihvatanja UnionPay kartica na celokupnoj prihvatnoj
mreži u Srbiji, omogućavanje prihvatanja DinaCard kartica u
inostranstvu u prihvatnoj mreži sistema UnioPay i unapređenje
DinaCard sistema u pogledu korišćenja novih tehnologija. Kako
saopštava NBS, zahvaljujući uspostavljanju saradnje, DinaCard
sistemu će na raspolaganju biti najmodernije platne tehnologije
i standardi i prihvatna mreža od preko 41 milion trgovačkih lokacija i 2,1 milion bankomata u 160 država sveta.
Pruga Beograd-Budimpešta
Odmah po završetku Samita u Budimpešti, istog dana, premijerka
Ana Brnabić sa članovima delegacije prisustvovala je otvaranju
početka radova na modernizaciji i rekonstrukciji pruge Beograd-Budimpešta na Železničkoj stanici u Zemunu. Ukupna vrednost izgradnje pruge kroz Srbiju iznosi blizu dve milijarde dolara.
Prva deonica na kojoj su počeli radovi Beograd Centar-Stara Pazova duga je 34,5 kilometara a ugovorna vrednost radova je 350,1
miliona dolara. Prema projektu vozovi će od Beograda do Batajnice ići brzinom do 120 kilometara na sat a od Batajnice do Stare
Pazove imaće maksimalnu brzinu 200 kilometara na sat. Radove
će izvoditi „China Railways Inrternational“ i „China Communications Construction Company“.
Od završenih projekata u Srbiji kineski investitori su izgradili most
preko Dunava između Zemuna i Borče, realizovana je prva faza
radova u TE Kostolac, „Hestil“ je preuzeo Železaru Smederevo,
uspostavljena je avio linija Beograd-Peking i ukinute su vize.

Недељко Ковачевић,

директор Управе за капитална улагања АП Војводине

Пројекти за равномеран развој
свих делова Покрајине

Само у последњих годину дана, преко Управе је опредељено више од 6,3
милијарди динара за финансирање 153 пројекта у 44 војвођанске општине. У
наредном периоду више пројеката које финансирамо допринеће решавању
највећег еколошког проблема у Европи – чишћења Великог бачког канала
Израда пројектне документације за Фрушкогорски коридор је при крају и
планирано је да радови почну идуће године
Екслузивно за специјалнo издање Инвестиције и портал privredni.rs говори Недељко Ковачевић, директор
Управе за капитална улагања АП Војводине
Како најкраће представити Управу за капитална
улагања АП Војводине, које су њене основне надлежности и циљеви?
Управа за капитална улагања АП Војводине основана је
са циљем даљег и снажнијег економског, привредног,
културног и политичког развоја Војводине кроз улагање
у равномеран и одржив развој војвођанских општина.
Само у последњих годину дана, преко Управе је
опредељено више од 6,3 милијарди динара за
финансирање 153 пројекта у 44 војвођанске општине.
Финансирање програма и пројеката од значаја за
Војводину јесте начин да неразвијене општине изграде
и реконструишу школе и путеве, изграде водоводну и
канализациону мрежу, домове култура, а да развијене
општине, са додатним средствима, ускладе развој инфраструктуре са нараслим потребама привреде и
повећаног броја становника, здравствених, образовних
и културних институција и све то са једним циљем –
обезбедити бољи живот грађана Војводине.
Који су најважнији инфраструктурни пројекти које
финансира Управа?
Пратећи политику Покрајинске владе која се залаже за
равномеран развој свих делова Војводине, Управа за
капитална улагања АП Војводине тренутно финансира
пројекте у 44 општине, који се односе на развој
саобраћајне и комуналне инфраструктуре. Сваки од тих
пројеката је од немерљивог значаја за живот локалне
заједнице, те стога за нас не постоје мање или више
важни пројекти. Само у последњих годину дана, Управа
за капитална улагања АП Војводине је партнер локалним самоуправама у изградњи, реконструкцији и
санацији око 51,5 км саобраћајница, око 48,8 км канализационе мреже отпадних вода, око 5,3 км мреже атмосферске канализације, око 7,8 км пешачких стаза, скоро
25 км водоводне мреже, завршетку изградње фабрике
воде у Ковачици, инфраструктурном опремању 14 радних и индустријских зона. Дакле, једнако нам је важно
то што финансирамо завршетак изградње канализационе мреже на територији општина Врбас и Кула,
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јер су то пројекти који ће омогућити да у најскорије
време проради новоизграђени пречистач отпадних
вода у Врбасу, а у наредном периоду и да допринесе
решавању највећег еколошког проблема у Европи –
чишћења Великог бачког канала, али нам је важно и
да ће са реконструкцијом Велике терасе и уређењем
Великог парка на Палићу, овај део Војводине постати
атрактивнији туристима, што ће допринети да се у
наредним годинама настави са изградњом туристичке инфраструктуре, а тиме и привлачењем нових
инвестиција и даљег привредног развоја севернобачког округа. Реконструкција дела Гребенског пута
на Иришком венцу није тек поправка неколико километара пута, већ је то почетак вишегодишњег пројекта
који ће обезбедити потпуну реконструкцију
саобраћајнице која се протеже се дуж целе Фрушке
Горе, те тиме омогућити бољу повезаност сремских
општина, али и бољи приступ излетиштима и манастирима на Фрушкој гори.
Које све друге пројекте финансира Управа и у чему
се огледа њихов значај?
Од јула 2016. године, највише средстава преко Управе опредељено је пројекте у области
здравствене и социјалне заштите. Више од 1,1 милијарде динара
обезбеђено је за реконструкцију интернистичког одељења у Панчеву,
заједно са Градом Новим Садом финансирамо изградњу објекта Завода
за
хитну
медицинску
помоћ,
издвојили смо средства за доградњу
и реконструкцију седам амбуланти и
домова здравља, три објекта
специјалних болница, реконструкцију
четири клинике Клиничког центра
Војводине, изградњу објекта за
смештај магнетне резонанце у Дечјој
болници. Преко Управе су обезбеђена
и средства за опремање ангио-салама болница у Суботици, Зрењанину и
Сомбору, те медицинска опрема за 21 здравствену
институцији примарне и секундарне заштите грађана
Војводине. Осим у области здравства, учествујемо у
финансирању пројеката у области образовања, попут
изградње и реконструкције осам објеката предшколских установа и седам објеката основних школа. Нисмо занемарили ни пројекте који доприносе очувању
и заштити културних и националних посебности локалних средина, попут реконструкције Михизове
родне куће у Иригу, али ни и пројекте који су допринели развоју спорта у Апатину, Србобрану или Беочину.
Председник Покрајинске владе Игор Мировић
промовише политику окупљања око пројеката. Колико је такав концепт политике Покрајинске владе
допринео реализацији капиталних пројеката на
територији Војводине?
Политика Покрајинске владе је да не постоји алтернатива заједничком раду и окупљању свих нивоа власти да би пројекти били реализовани, јер удружени,
и са финансијским средствима из више извора, са
техничким знањем и потенцијалима које имамо у
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свим сегментима, можемо да завршимо и оне
пројекте који годинама стоје незавршени, попут
реконструкције и доградње Народног позоришта у
Суботици. У наредним месецима предстоје радови
на седмој фази овог пројекта, када ће објекат да буде
грађевински завршен, а средства су обезбеђена из
републичког, покрајинског и буџета Града Суботице.
Посебним одлукама републичке и Покрајинске владе, обезбеђена су средства и за рушење и уклањање
остатака рушевина зграде Радио-телевизије
Војводине, порушене у току НАТО бомбардовања
1999. године, те изградњу новог објекта ЈМУ „Радиотелевизија Војводине“. Радови на уклањању рушевина су завршени и почели су радови прве фазе
изградње нове зграде на Мишелуку, за коју је уговорена вредност радова износи 796.983.532,00 динара. Изградња друмско-железничког моста преко
реке Дунав у Новом Саду – Жежељевог моста је у
завршној фази, лукови су спојени после 18 година,
што је плод тимског рада Европске комисије, Владе
Србије, Покрајинске владе и Града Новог Сада. Тиме
је омогућено да мост тренутно прелазе пешаци, а
очекује се да у фебруару наредне године буде пуш-

Уручење уговора

тен железнички, а касније и друмски саобраћај. Потврда да је политика окупљања око пројеката правац
који би требало и убудуће следити осведочена је и у
недавно изграђеном и пуштеном у рад подвожњаку
у Сремској Митровици, који повезује град са
индустријском зоном. Изградњом подвожњака и
приступних путева, решен је вишегодишњи проблем
грађана када је реч о безбедности саобраћаја, али и
обезбеђени бољи услови за даљи привредни развој
Сремске Митровице.
У којој фази је реализација Фрушкогорског коридора и у ком обиму ће се финансирати из буџета,
будући да је најављено потписивање уговора са
једном кинеском компанијом?
Израда пројектне документације за Фрушкогорски
коридор је при крају и планирано је да радови почну
идуће године. У овом тренутку Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре води
разговоре о финансирању овог пројекта, али ће одлука о најбољем решењу финансирања да буде донета након свеобухватне анализе.

Сматрамо да ћемо и овај пројекат, окупљањем свих
нивоа власти и здруживањем средстава, моћи да
реализујемо у датим рокови, те тако повезати Нови
Сад, Ириг и Руму, Војводину и Западну Србију, али и
Србију са Хрватском и Босном и Херцеговином и ширим окружењем.
Најављен је нови конкурс за 2018.годину са знатно
већим износом средстава. Када се може очекивати
и који су основни критеријуми за добијање средстава? Шта општине треба да ураде да би се припремиле за конкурс?
Нови конкурси за финансирање и суфинансирање
пројеката на територији АП Војводине биће расписани већ почетком јануара 2018. године. Локалне самоуправе су о томе благовремено обавештене и, у циљу
планирања буџета за наредну годину, већ су нам доставили предлоге капиталних улагања за које имају
или ће до краја 2017. године обезбедити сву неопходну техничку документацију у складу са Законом о
планирању и изградњи, као и издат важећи акт надлежног органа којим се одобрава грађење или
извођење радова који су један од основних
критеријума за доделу средстава. Поред квалитетне и
исправне документације, и финансијско учешће у
реализацији пројеката, као израз спремности локалне

Подвожњак Сремска Митровица

самоураве да учествује у реализацији пројекта капиталног улагања, један је од параметара за одлучивање
у поступку доделе средстава, те је препоручено да локалне самоуправе планирају и део средстава у својим
буџетима. Дакле, неопходно је да локалне самоуправе сагледају стање у својим општинама и утврде приоритете даљег развоја, те припреме добре пројекте у
том смислу. Ми, као Управа за капитална улагања били
смо, јесмо и бићемо и убудуће партнери локалним самоуправа у реализацији пројеката који доприносе
развоју пословног амбијената, изградњи саобраћајне
и комуналне инфраструктуре, обезбеђивању бољих
услова за образовање, развоју спорта и културе у локалним срединама.
Како обезбеђујете ефикасну контролу трошења
средстава?
Конкурси Управе су јавни и средства се додељују за
оне пројекте који испуњавају услове и критеријуме
конкурса. Након доделе средстава, инвеститори спроводе поступак јавне набавке извођача радова или
добављача опреме у складу са законом, а представници Управе учествују у раду комисија за јавне набавке.
Уговором је предвиђено да су средства обезбеђена
банкарском гаранцијом која је наплатива на први по-

Реконструисан Гребенски пут Фрушка гора

зив, чиме смо појачали обезбеђење додељених средстава. Након испостављања ситуација које су оверили
представници извођача, надзора и инвеститора, у
складу са процедурама Управе и након утврђене контроле како документације, тако и провере радова коју
запослени Управе спроводе и на терену, средства се
наменски пребацују инвеститору. Оваквим чињењем,
поштујући Закон о буџетском систему, буџетска средства се користе строго у складу са наменом за која су
додељена. На тај начин појачали смо контролу
трошења средстава у жељи да оправдамо поверење
које су нам грађани дали.
Шта је по Вашем мишљењу посебно битно за
привлачење инвестиција у Војводини и Србији?
Политика Покрајинске владе у погледу привлачења
инвестиција је јасна, а то је равномеран локални и регионални привредни развој. У том смислу, само преко
Управе за капитална улагања у последњих годину дана
је опредељено више од 582 милиона динара за инфраструктурно опремање 14 радних и индустријских
зона, што је основни предуслов за привлачење
домаћих и страних инвеститора. До сада смо имали
ситуацију да имамо развијене зоне у Инђији и Старој
Пазови, општинама које су искористиле свој повољан
положај близини главних саобраћајних путева, али са-

Велика тераса Суботица

да смо определили средства која ће омогући развој и
општина Шид, Новог Бечеја, Беле Цркве, Ковина или
Кањиже, са жељом да усмеримо инвеститоре у оне
локалне самоуправе које се сврставају у мање
развијене, те да на тај начин подстакнемо развој пословне и инвестиционе климе, повећање запослености и свеукупан привредни развој. Дакле, улагање у
развој радних и привредних зона, улагање у инфраструктуру, улагање у образовање квалитетног и стручног кадра, уз подршку свих нивоа власти, прави је пут
којим би требало да градимо бољи живот и будућност
наших грађана.
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ЈВП „Воде Војводине“

Ревитализација канала Бегеј и
санација преводнице Бездан
2018. године

Са мрежом од 939 километара канала и наменама као што су заштита од вода, одводњавање,
наводњавање, пловидба и рибарство, Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав (ДТД) са правом можемо назвати жилом куцавицом Војводине, о којој
се континуирано стара Јавно водопривредно
предузеће (ЈВП) „Воде Војводине“. Само током
ове године, на пример, „Воде Војводине“ уложиле
су у радове на редовном одржавању Хидросистема ДТД више од 300 милиона динара. Међутим,
стручњаци из ЈВП „Воде Војводине“ успели су да
обезбеде и додатна вишемилионска улагања у
Хидросистем ДТД кроз учешће у ИПА пројектима
прекограничне сарадње.

Међународни пројекти

За ЈВП „Воде Војводине“ веома је значајно да буде део
међународних пројеката. У овом тренутку, предузеће
учествује у пет ИПА пројеката прекограничне сарадње,
заједно са партнерима из Мађарске, Румуније и Хрватске.
Реч је о ИПА програму Румунија – Србија за ревитализацију
навигационе инфраструктуре на Бегеју, ИПА програму
Мађарска – Србија за комплексно унапређење водопривреде на подручју канала “Баја – Бездан”, ИПА програму
Хрватска – Србија за интегрисани прекогранични систем
мониторинг и управљање за ризике од поплава, за заштиту животне средине и биодиверзитета и шумарства кроз
формирање ретензија у прекограничном шумском појасу и
друге мере, ИПА програму Мађарска – Србија за побољшање
суше и праћење сувишних вода и управљања земљиштем
за ублажавање ризика везаних за екстремне временске
услове и ИПА програму Мађарска – Србија за еколошко
управљање водама против екстремних временских услова
у пограничној. Такође, „Воде Војводине“ учествују и у Дунавском транснационалном програму за јачање сарадње
планирања управљања речним сливом и превенција ризика
од поплава ради унапређења статуса вода у сливу реке Тисе.

Хидросистем ДТД
Током 2018. године одвијаће се две важне инвестиције на
Хидросистему ДТД кроз међународне пројекте - радови на
ревитализацији канала Бегеј, на потезу од Клека до Српског
Итебеја кроз ИПА програм сарадње Румунија-Србија и радови на санацији преводнице Бездан и хидрочвора Шебешфок из ИПА програма Мађарска-Србија.

Обраћање директора ЈВП “Воде Војводине”
Славка Врнџића на конференцији поводом
почетка имплементације стратешког пројекта
“Комплексно уређење водопривреде
подручја канала Баја – Бездан – БАБЕК”
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Поглед на преводницу Бездан са канала

Са конференције поводом почетка имплементације стратешког пројекта
Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја - Бездан - БАБЕК

Санација преводнице Бездан
Ревитализација канала Бегеј

Пројекат „Комплексно уређење водопривреде подручја канала Баја – Бездан - БАБЕК” део је Интеррег-ИПА програма
Овај пројекат подразумева ревитализацију хидрочворо- прекограничне сарадње Мађарска – Србија и од стратешке
ва Клек и Српски Итебеј - преводница, устава и пратећих је важности за погранични регион између наше две држаобјеката. Између два места, градиће се бициклистичка стаза ве. Пријаву за пројекат ЈВП „Воде Војводине“ поднело је у
поред канала, дуга 30 километара. У Зрењанину је планира- сарадњи са мађарском дирекцијом за воде и Фондом „Евна изградња плутајућег дока, привеза на Бегеју и набавка ропски послови“ АП Војводине, а финансијер радова је Евпловног багера и пловне косачице за одржавање његове ропска унија. Буџет којим располаже српска страна пројекта
пловности. Такође, биће израђена пројектна документација је скоро 3,5 милиона евра. У случају прихватања пројекта
за измуљење канала Бегеј. Вредност целог пројекта износи почетак радова је планиран крајем наредне године. Радови
скоро 14 милиона евра, док је наш буџет око седам милиона би требало да буду готови током 2020. године.
евра. Пројекат се финансира из средстава ЕУ, са 85 проценаЦиљ пројекта је унапређење функционалности самог каната, док осталих 15 процената долази из сопствених средстала. На преводници Бездан планирани су радови на њеном
ва.Након завршетка радова, очекује се поновно отварање
оспособљавању, као једног од кључних објеката за пловни
пловидбе на каналу Бегеј, развој туризма, унапређење инпут Врбас - Бездан и значајне улоге ове преводнице у одфраструктуре и повезивање прекограничног региона кроз
брани од високих водостаја реке Дунав. Иначе, превоповећање транспорта. У овом пројекту ЈВП „Воде Војводине“
дница Бездан није у функцији више од четврт века. Радоучествује заједно са Покрајинским секретаријатом за региви на санацији уставе и преводнице Шебешфок довешће
онални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самодо бољег протока Бајског канала, унапредиће рад систеуправу, док с румунске стране учествују још два партнера.
ма за одводњавање, а како је канал Баја – Бездан проглашен заштићеним подручјем прве категорије у Горњем
Подунављу побољшаће се и туристичка понуда на каналу.
На обе локације у предвиђеном периоду биће реконструисани и санирани грађевински део, хидромашинска опрема
и постојеће електричне инсталације.

Поглед са хидрочвора Клек

Стара преводница Бездан
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Dr Dragan Kostić, direktor Slobodne zone Pirot

I ove godine među najboljim
zonama u svetu
U Zoni posluju 102 preduzeća koja zapošljavaju preko 6.000 radnika.
Deset hektara infrastrukturno opremljenog zemljišta spremno za investitore,
u planu proširenje na još 450 ha.
Kompleks objekata Prvi maj i Autotransportno nudi se za braunfild investicije.
Slobodna zona Pirot je I ove godine dobila uglednu
nagradu fDi magazine, ovog puta za “podršku izvozu”
u kategoriji “veliki korisnici”. Naš sagovornik je prvi
čovek ove najuspešnije srpske slobodne zone dr Dragan Kostić, jedan od naših najvećih stručnjaka u ovoj
oblasti poslovanja.
Gospodine Kostiću, Slobodna zona Pirot zadnjih godina važi za najbolju u Srbiji i jednu od najboljih u
Evropi pa i svetu. Šta je najviše doprinelo ovako dobroj poziciji? Navedite neke glavne parametre
uspešnog poslovanja?
I ove godine, peti put zaredom, Slobodna zona Pirot
je rangirana od strane fDi magazina, poslovnog časopisa u izdanju Financial Times-a, kao jedna od najboljih zona u svetu (fDi Global Free Zones of the Year
2017).
U magazinu je istaknuto da Slobodna zona Pirot privlači
proizvodne kompanije koji žele da izvoze svoju robu, nudeći nekoliko programa podrške izvozu, i naglašen je značaj
izgrađene infrastrukture u zoni i oko nje, koji omogućava
brz pretovar i skladištenje roba.
Nagradu za podršku izvozu, Slobodna zona Pirot je dobila
zato što na najbolji način omogućava svojim korisnicima efikasan plasman proizvoda na strana tržišta.
Ove godine Slobodna zona Pirot je nagrađena i u kategoriji
Veliki korisnici. Tim povodom fDi magazin je istakao da je
Zona veoma pogodno mesto za poslovanje velikih kompanija, čemu svedoči i dugogodišnje poslovanje kompanije
Tigar Tyres-a člana Michelin grupe.
Nagrade su svojevrstan podsticaj za dalji rad Slobodne zone
Pirot koja ostvaruje kontinuitet u dobrom radu, poboljšanju
uslova za rad svojih korisnika, unapređenju poslovnog ambijenta za privlačenje novih investicija i usavršavanju usluga
koje pruža.
Na jednom mestu, Slobodna zona Pirot objedinjuje pogodnosti za razvoj poslovanja koje nude država i lokalna samouprava sa uslugama koje pruža preduzeće za upravljanje
Slobodnom zonom Pirot, u šta spadaju carinsko zastupanje,
špedicija, organizacija transporta i logističke usluge u režimu slobodne zone.
13 privredni.rs

Foto: SZ Pirot

Povezanost sa lokalnom samoupravom, vladinim institucijama i carinom omogućavaju značajnu administrativnu podršku start-up korisnicima u Slobodnoj zoni Pirot kao i
kasnije u redovnom poslovanju kompanijama korisnicima
zone.
Na kojoj površini se Zona prostire, koliko ima trenutno
proizvodnih i uslužnih firmi koje posluju? Navedite neke
značajnije? Koliko je radnika zaposleno u firmama koje
posluju u Zoni?
Slobodna zona Pirot je počela sa radom 1998. godine na
17ha, a u 2016. se prostire se na 122ha i obuhvata „greenfield“ i „brownfield“ lokacije, gde rade ukupno 102 privredna subjekta. Mađu njima je 18 proizvodnih i 84 uslužne
firme. U režimu Slobodne zone Pirot posluju Tigar Tyres
d.o.o., Tigar AD, D-Company, Teri Inženjering, Irelly d.o.o.,
Pirotex-Triko, Zeleni Put itd.
Po podacima iz izveštaja o poslovanju Slobodnih zona Srbije Ministarstva finansija Republike Srbije, ukupan broj zaposlenih radnika u firmama koje posluju u režimu Slobodne
zone Pirot iznosi 6.016.
Koje su posebne pogodnosti i olakšice za poslovanje u
zoni, carinske, poreske i druge?
Kao prvo je lokacija. Nalazi se na Panevropskom koridoru X
i u blizini koridora VIII i IV, na udaljenosti 25 km od Srpsko-Bugarske granice. Izgradnjom savremenog autoputa
Logistički centar u Slobodnoj zoni

Pirot će biti efikasno pretovarno čvorište između Istoka i Zapada. Značajna je i veza sa međunarodnim aerodromima u
Sofiji (75 km) i Nišu (65 km).
Slobodna Zona Pirot omogućava efikasnо poslovanje i značajne uštede objedinjavajući sve pogodnosti za poslovanje i
olakšice za investiranje na jednom mestu. Republika Srbija
Zakonom o Slobodnim zonama omogućava slоbоdni izvоz i
uvoz rоbе i uslugа na teritoriju zone i nа njih sе nе plаćа
cаrinа, drugе dаžbinе i PDV-a.
Pоrеz nа dоdаtu vrеdnоst nе plаćа sе nа unоs dоbаrа, energente (struja, mazut, ugalj, gas…), kao i na pružаnjе prеvоznih
i drugih uslugа kоје su nеpоsrеdnо pоvеzаnе sа unоsоm
dоbаrа u slоbоdnu zоnu.
Na uvеzеnu оprеmu, mаšinе i grаđеvinski mаtеriјаl koji se
koristi u zoni nе plаća se cаrinа i PDV. Pristup slobodne trgovine zoni sa plasmanom robe za preko milijardu ljudi moguć
je kroz veliki broj ugovora o slobodnoj trgovini (EU, CEFTA,
EFTA, Rusija, Belorisija, Kazahstan, Turska, USA).
Pogodnosti lokalne samourave – Grada Pirota su veoma značajne. Korisnici slobodne zone su oslobođeni lokalnih poreza
i taksi za izgradnju i eksploataciju objekata. Greenfield i
brownfield investicije omogućene su na infrastrukturno
opremljenom zemljištu.
Usluge slobodne zone omogućavaju proizvodnim i trgovačkim korisnicima da se posvete isključivo svom core biznisu.
Sve logističke usluge na jednom mestu, carinsko posredovanje i stručna pomoć prilikom carinskog zastupanja, špediterske usluge, usluge organizacije međunarodnog transporta,
skladištenje robe, usluge na carinskom terminalu, Wi Fi, restoran i sanitarni čvorovi, uveliko olakšavaju i ubrzavaju međunarodni protok roba.
Koje su lokalne olakšice koje daje Zona i koje daje grad
Pirot?
U pogledu pogodnosti uprave Pirot pri izgradnji objekta, a na
osnovu Odluke Grada Pirota, odobrene su posebne pogodnosti privrednim subjektima. Za izgradnju objekta kod gradske uprave Grada Pirot ne plaćaju se administrativne
naknade i lokalne komunalne takse za dobijanje odobrenja
za izvođenje radova i upotrebne dozvole, doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta kao i naknada za uverenje o
pravu preče gradnje. Za izgradnju objekta kod javnih komunalnih preduzeća ne plaćaju se naknade za izdavanje uslova
i saglasnosti za priključenje na komunalnu infrastrukturu,
kao ni naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu
(osim materijalnih troškova). S druge strane pri eksploataciji objekta za rok od tri godine od momenta izdavanja Rešenja
o upotrebnoj dozvoli za novoizgrađene objekte kod gradske
uprave Grada Pirota ne plaćaju se lokalne komunalne takse,
kod javnih komunalnih preduzeća plaća se polovina naknade za komunalne usluge prema važećoj ceni za industrijske
objekte i 50% poreza na imovinu kod Lokalne poreske administracije gradske uprave Pirot.
Logistički centar Slobodne zone Pirot nudi set usluga: profesionalno osoblje sa licencama za carinsko zastupanje u sektoru špedicije omogućava brzu realizaciju procedure uvoza/
izvoza robe. Efikasnosti doprinosi i prusustvo carine tj. carinskog referata i terminala za carinske preglede sa obezbeđenim parkingom za teretna vozila.

Foto: SZ Pirot

Pored špediterskih usluga pružamo i usluge organizacije domaćeg i međunarodnog transporta, usluge skladištenja, pretovara robe na otvorenom i zatvorenom skladišnom
prostoru po povoljnim cenama. Korisnicima slobodne zone
Pirot takođe je na raspolaganju stručna radna snaga različitog profila za fizičke i administrativne poslove. Na infrastrukturno opremljenom zemljištu u industrijskom parku možete
sagraditi svoj skladišni ili proizvodni prostor.
Zona Pirot ima poseban Industrijski park. Koja je njegova
osnovna karakteristika i koje podsticaje nudi firmama?
Slobodna zona Pirot i grad Pirot, nude investitorima greenfield i brownfield lokacije u skladu sa njihovim potrebama.
Infrastrukturno opremljen industrijski park nalazi se u režimu slobodne zone.
Kao brownfiled lokacije, investitorima je na raspolaganju nekadašnji kompleks fabrike Prvi maj koji pokriva površinu od
10ha, uključujući proizvodne hale, skladišta i administrativne
zgrade, kao i kompleks nekadašenjeg preduzeća Autotransportno Pirot.
U svetu nešto više od 25 odsto prometa roba i usluga
plasira se kroz slobodne zone. U Srbiji je taj odnos deset
puta manjii i kreće se oko 2,5 odsto.
Šta obuhvata Inkubator razvoja u okviru Zone namenjen
start up kompanijama?
Slobodna zona Pirot pomaže preduzetnicima da pokrenu
nova preduzeća pružajući im podršku u prvoj fazi rada i kreirajući nova radna mesta.
Zona je jedan od osnivača Ugovorne okružne Privredne komore Pirot čiji će najvažniji zadatak biti razvoj preduzetništva. Komora je interesna, poslovno-stručna i neprofitna
organizacija privrednih subjekata koje povezuje zajednički
poslovni interes sa ciljem usklađivanja i zastupanja interesa
članova i podsticanja privrednih aktivnosti na teritoriji okruga Pirot. Pored ostalog, cilj Komore je i da ubrza razvoj članova koji posluju na teritoriji Pirota korišćenjem raznih
podsticajnih alata.
Unapređenje poslovnog okruženja važno je za podsticanje
poduzetništva i rast privrede okruga. To podrazumijeva uspostavljanje naprednog pravnog, poslovnog, socijalnog i
društveno-ekonomskog ambijenta. Napredno poslovno
okruženje u Slobodnoj zoni Pirot kreira se kroz sledeće aktivnosti:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Promociju preduzetništva;
Smanjenje parafiskalnih dažbina i administrativnih barijera;
Korišćenje državnih podsticaja (kroz formiranje budžetskih linija u budžetima lokalnih samouprava na području
komore);
Korišćenje gradskih i opštinskih podsticaja;
Učešće u realizaciji ključnih gradskih i opštinskih projekata;
Realizaciju regionalanog i lokalnih strateških planova;
Promociju investicija – regionalna investiciona inicijativa
kroz proširenje rešima slobodne zone na delove Pirotskog upravnog okruga;
spunjenje kriterijuma iz BFC SEE Programa (Business
Friendly Certifikate South East Europe);

Koliko ima prostora za širenje Slobodne zone Pirot, ima li
interesovanja za to?
Shodno razvojnim planovima Zone, u planu je da se nastavi
sa povećanjem kapaciteta. Trenutna površina Slobodne zone,
122 ha je skoro potpuno iskorišćena. Postoji 10 ha infeastrukturno opremljenog zemljišta spremnih za nove investitore
dok je u pripremi proširenje zone na dodatnih 450ha, koja se
nalazi u Pirotu u blizini Koridora 10.
Kao Zona koja je blizu granice sa Bugarskom i EU, da li Vam to pruža određene
prednosti ?
Zona razvija dobru saradnju sa bugarskim
slobodnim zonama, predstavnicima crnomorskih luka, Bugarsko-Srp skom Privrednom komorom, pretovarnim terminalima
u Burgasu i Varni, predstavnicima bugarskih ministarstava kao i privrednim komorama Sofije i većih gradova.
Zona je redovni učesnik ekonomskih foruma koji se organizuju u većim gradovima
Bugarske. U Slobodnoj zoni Pirot trenutno
rade 3 proizvodne bugarske kompanije i
više od 20 trgovačkih preduzeća.
U toku je realizacija projekta Logistički
centar Pirot koji treba da omogući stvaranje mreže logističkih pretovarnih čvorova
Srbije ( Beograd, Niš) i Bugarske (Sofija,
Plovdiv, Ruse)
Kao uspešan poslovni čovek u ovoj oblasti i predsednik
Grupacije, kako ocenjujete slobodne zone Srbije u odnosu
na zemlje u okruženju. Trebaju li nam veći podsticaji i koji?
Slobodne zone, osnovane na bilo kojem geografskom i privrednom području, omogućavaju brzo privlačenje direktnih
investicija i povećavaju nivo upošljenosti radne snage. Slobodne zone su doprinele značajnom povećanju upošljenosti,
rešavajući na taj način velike probleme nezaposlenosti u
mnogim zemljama u razvoju. Oko 42 miliona radnika je danas
direktno i indirektno uposleno u slobodnim zonama u svetu,
od kojih u Kini 30 miliona, Meksiku dva miliona, Srednjem
Istoku 700.000, Americi 300.000 i državama u tranziciji
250.000. Direktne strane investicije poslednjih godina beleže rast u državama sa razvijenom mrežom slobodnih zona.
Koncept slobodnih zona u Srbiji je još uvek nedovoljno zastupljen. U svetskim trgovinskim tokovima, nešto više od
25% prometa roba i usluga plasira se kroz slobodne zone. U
srbiji je taj odnos desetostruko manji i kreće se oko 2,5%.
Potencijali postoje ali je potrebno raditi na popularizaciji koncepta zona i na uvođenju dodatnih pogodnosti za poslovanje
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korisnika zona predviđenih novopripremljenom Strategijom
razvoja zona za period od 2016. do 2021. godine.
Slobodne zone su i instrument regionalnog razvoja tako da je
potrebno predvideti specijalne mere za razvoj juga Srbije. U
ovom trenutku velika je razlika u razvoju severa Srbije i Beograda u odnosu na jug Srbije. Najbolji pokazatelj su prosečne
plate. Veće pogodnosti mogu biti ponuđene investitorima
kroz ograničena područja slobodnih zona kao deo regionalnih subvencija.
Posebnu brigu u ovom pogledu treba usmeriti ka postupku
oslobađanja plaćanja poreza na dobit kompanija koje rade u
zonama, kao što je to slučaj u mnogim zonama u svetu. Analiza, koje je radila Grupacija za slobodne zone Privredne komore Srbije, pokazuje da bi pozitivni efekti oslobađanja
plaćanja poreza na dobit privrednih društava dala izuzetne
rezultate na zapošljavanje, regionalni razvoj i transfer tehnologija. Prihodi u budžet od poreza na plate novoupošljenih
radnika kao i prihod od PDV-a na potrošnju u okruženju zona
bio bi veći od iznosa oslobađanja od poreza na dobit.
Sa ciljem povećanja konkurentnosti slobodnih zona Srbije,
potrebno je da se uvedu novi poreski podsticaji kojima bi se
proizvodni korisnici slobodnih zona, osim kompanija koje se
bave proizvodnjom akciznih proizvoda (nafta, duvan i sl.),
oslobodili plaćanja poreza na dobit i dela poreza na zarade.
Takođe je potrebno povećati ponudu infrastrukturno opremljenog zemljišta u zonama kao i izgraditi nove objekte za

Novi zakon o slobodnim zonama vezati za
trenutak ulaska Srbije u EU
Najznačajnija novina u carinskom zakonu, koja se tiče oblasti poslovanja i u slobodnim zonama odnosi se na uvođenje bezpapirnog poslovanja tj. celokupna komunikacija
između carinskih organa i privrednika koja će se se obavljati elektronski. Odeljak zakona koji se tiče slobodnih zona
propisuje da postupak smeštaja robe u slobodne zone postaje carinski postupak, a roba bi trebalo da bude predmet
carinskih kontrola pri ulasku u zonu i u pogledu evidencije
U isto vreme, u sklopu priprema za pridruženje Evropkoj
uniji, u pripremi je novi Zakon o slobodnim zonama, koji
će smanjiti neke pogodnosti korisnicima zona. Potrebno je
vezati njegovu primenu za trenutak ulaska Srbije u EU.
brownfield investicije, koji će biti ponuđeni investitorima, kako bi oni mogli da započnu svoju privrednu aktivnost bez gubljenja vremena za izgradnju svojih objekata (objekti u
državnom ili opštinskom vlasništvu za inkubaciju proizvodnih
aktivnosti) zaključuje Kostić.

Dejan Jovanović, predsednik opštine Niška Banja

Niška Banja na putu stare slave
Filipinska kompanija IMI u junu iduće godine počinje proizvodnju u Industrijskom parku „Lozni kalem“, zaposliće prvih 200 radnika, a kasnije još 1.000.
Još 25 hektara na ovoj lokaciji sa sređenom infrastrukturom čeka investitore
iz oblasti hotelijerstva, banjskog i zdravstvenog turizma.
„Zakonom iz 2015. godine lokalne samouprave su dobile
značajnu ulogu u privlačenju investicija. Ima zemalja gde
to nije tako. Recimo Makedonija drži sve industrijske zone
pod kontrolom Vlade i centralizovano odlučuje o svemu.
Mislim da je ovo naše zakonsko rešenje veoma dobro, prvenstveno zato što gradovi i opštine moraju da grade svoje administrativne i upravne kapacitete, jer na taj način
razvijaju sami sebe“, kaže specijalno za „Investicije“ Dejan
Jovanović, predsednik opštine Niška Banja.
Kakva je saradnja lokalnog nivoa vlasti sa Vladom u tom pogledu?
Svakako da u privlačenju investitora veliku ulogu imaju kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, negde se one zovu sekretarijati
ili službe, kod nas je kancelarija, ali to je manje bitno. Bitno je
da u njima rade stručni ljudi i da su posvećeni svom poslu.
Naravno da imamo veliku podršku Vlade jer ona inače intenzivno radi na privlačenju investicija, što je dalo dobre rezultate.
Kada se napravi uspešna i aktivna veza između odgovornih ljudi
iz lokalnih samouprava, Vlade i ministarstava, onda to donosi
prave rezultate.
Ti rezultati su počeli da postaju vidljivi i ovde u Niškoj Banji?
Klasična ekonomija kaže da nema skokovitog razvoja nego je on
evolutivan i ima svoj tok. Praktično bogati postaju sve bogatiji, a
siromašni sve siromašniji u odnosu na bogate. Mislim da je praksa u zadnje dve-tri decenije to demantovala, što najbolje pokazuju primeri Kine, Indije, Brazila i još nekih zemalja, koje su
sustigle i prestigle neke razvijene ekonomije. Dobrim zakonima
i pametnim menadžmentom u privlačenju investicija može da
se dođe do skokovitog razvoja, što je Vlada pokazala zaista dobrim rezultatima u privlačenju investicija. Posebno, ako uzmemo u obzir to da smo imali sankcije, pa bombardovanje, potom
privatizaciju koja je bila uglavnom neuspešna. Sada se nalazimo
u periodu industrijskog razvoja kojem dolazak velikih investitora
daje značajan pečat. Niška Banja je prošla kroz sve ono kroz šta
je prošla država. Bili smo jedno od vodećih banjskih lečilišta u
bivšoj Jugoslaviji, imali smo veliki broj gostiju, preko 250.000
noćenja godišnje. Usledila je veoma loša privatizacija, koja je
upropastila naše najbolje hotele. Kada smo došli na čelo opštine
pre dve i po godine, sa velikim žarom smo se usmerili na privlačenje investicija i već beležimo očekivane rezultate.
Privatizacija je ovde bila baš neuspešna?
Sa istorijskog stanovišta privatizaciju možemo posmatrati kao
prvu fazu investicija. Nažalost ona je ovde bila posebno neuspešna. Američka firma u vlasništvu Srbe Ilića kupila je ugosti-

Dejan Jovanović
teljsko turističko preduzeće „Srbija Turist“ a samim tim i tri
poznata hotela iz Niške Banje: Srbiju, Partizan i Ozren. Osim njih
i nekoliko hotela u Nišu, jer su skoro svi hoteli bili u sastavu „Srbija Turista“. Taj ugovor je raskinut jer nije ispoštovan, ali se gospodin Ilić žalio pa mu je arbitražni sud vratio hotele, ali ta tri
hotela u Niškoj Banji i dalje ne rade. Ilić je hotel „Srbiju“ prodao
jednom investitoru koji je počeo renoviranje pa stao i oglasio
njegovu prodaju. Međutim, cena koju traži za tako zapušten hotel je nerealno visoka, ali mi kao opština pokušavamo da nađemo kupca, jer nam je bitno da hotel radi i zapošljava ljude. Novi
kupac osim kupoprodajne cene treba da u renoviranju ispoštuje
stroge zahteve Zavoda za zaštitu spomenika, jer je taj objekat
pod zaštitom države kao zadužbina predratnog apotekara Đoke
Jovanovića, koji ga je ostavio otečestvu.Druga dva hotela Partizan i Ozren su u boljem stanju i u vlasništvu druge firme Srbe
Ilića, ali su pod hipotekom Poreske uprave jer nije plaćen porez
na promet apsolutnih prava. Pokušali smo da sa gospodinom
Ilićem nađemo dogovor da se pokrenu ta dva hotela, ali nismo
uspeli u tome i vrlo je moguće da Poreska uprava oglasi njihovu
licitaciju.
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radnici će biti primani po fazama. IMI je zemljište već platio dva
miliona evra i mi taj novac ulažemo u infrastrukturno opremanje „Loznog kalema“. Dogovoreno je da najniža plata radnika
bude 20 odsto veća od minimalnog dohotka, odnosno oko
30.000 dinara, a plate na odgovornijim radnim mestima će biti
veće. Ovo je bio najbolji način da zaposlimo veći broj naših sugrađana i smanjimo stopu nezaposlenosti koja je u Niškoj Banjni
čak 55 odsto. Od 7.000 radno sposobnog stanovništva zaposleno je oko 3.500, a 4.000 nema posao.
Najavili ste i mogućnost otvaranja Akva parka?

Ova neuspešna privatizacija hotela odrazila se i na Nišku banju
pa je broj gostiju opao na svega 36.000 zvanično prijavljenih. I
kada se uračunaju oni koji nisu evidentirani to je daleko od mogućnosti i ne odgovara imidžu i ugledu koji ova banja uživa u
narodu. Ovo je ta prva neuspešna faza investicija kroz privatizaciju. Sada smo u drugoj fazi investicija koja je u najvećoj meri
vezana za Industrijsku zonu „Lozni kalem“.

Preduzeli smo i drugi korak i zatražili saglasnost da ustupimo besplatno zemljište od pet hektara investitoru koji bi
sagradio akva park. Zemljište ne bi moglo da ima drugu
namenu i investitor bi ga koristio dok radi Akva park. Ukoliko bi prestao sa radom, zemljište bi pripalo opštini. Uskoro ćemo objaviti javni poziv s predlogom inveticije od
devet miliona evra a park bi imao sedam otvorenih i jedan
zatvoreni bazen sa pratećim sadržajima. Naša posebna

To je lokacija pored samog Koridora 10?
„Lozni kalem“ se nalazi neposredno pored Koridora 10 i pravca
Niš-Pirot-Dimitrovgrad. Takođe je blizu i ostalim važnim pravcima, ka makedonskoj granici i budućem autoputu Niš-Merdare-Priština. To je zemljište koje je u vlasništvu grada. Zanimljivo
je da je ceo taj kompleks od 30 hektara bio prodat jednom investitoru za milion evra, za izgradnju Akva parka. Pošto i taj investitor nije poštovao ugovor i otpočeo gradnju, prodaja je
raskinuta i zemljište vraćeno gradu. Mi smo sada to zemljište
pretvoriuli u industrijsku zonu, koju smo parcelisali i pripremili
za investitore. Završili smo sve podzemne radove i ceo kompleks
je spreman za korišćenje.Uz pomoć Vlade i Razvojne agencije
Srbije, uspeli smo da započnemo prvu veliku investiciju na toj
lokaciji, vrednu preko 30 miliona evra. Potpisan je ugovor sa
kompanijom IMI, članicom filipinske grupe Ajala, koja u svom
sastavu ima banke, hotele i 14 fabrika u 11 zemalja sveta, od toga
dve u Bugarskoj. Aktiva Ajale procenjuje se na 49 milijardi dolara, a sedište proizvodnog dela kompanije nalazi se u Amsterdamu. Ugovorna obaveza kompanije IMI je da zaposli 1.250

Hotel Partizan
radnika uz subvencije od 6.800 evra.To će biti fabrika za proizvodnju precizne mehanike i delova za autoindustriju. IMI će
sredinom juna iduće godine završiti fabriku i primiće prvih 200
radnika, mahom visokostručnih, koji će biti zaduženi za odgovorne poslove i usavršavaće se u fabrikama u Bugarskoj. Ostali
17 privredni.rs

prednost je u tome što bi zatvoreni bazen imao toplu banjsku vodu i zdravstvene i turističke sadržaje tokom cele godine, dakle i zimi. To bi Akva parku omogućilo stabilne
prihode i zimi kada otvoreni bazeni ne rade. To je velika
prednost i za potencijalne investitore, jer tako nešto nema
na drugim lokacijama. Već imamo interesovanje tri firme,
a verujemo da će ih biti više. Mi smo sada jedan plac od
pet hektara prodali za dva miliona evra, infrastrukturno
opremili celu Industrijsku zonu i ostalo nam je 25 hektara
za nove investitore. A imali smo situaciju da je svih 30 hektara u periodu između 2008. i 2012. bilo prodato za milion
evra, ali na našu sreću ta investicija nije uspela. Ukoliko
javni poziv za Akva park na pet hektara bude uspešan, preostalih 20 ha predvideli smo za hotele, SPA centre i slične
sadržaje koji će Nišku Banju vratiti na mesto koje joj pripada – u sam vrh banjskog turizma. Naš cilj je da promenimo
strukturu gostiju i da privučemo mlade ljude, sportiste i
rekreativce. U tom smislu, prilikom nedavnog boravka u
Francuskoj, razgovarao sam sa vlasnicima dva poznata hotela koji imaju različite koncepte pružanja banjskih i termalnih usluga. Očekujemo njihovu posetu jer su prihvatili
naš predlog da vide lokaciju na „Loznom kalemu“ i sagledaju mogućnosti za eventualno ulaganje u gradnju hotela
i SPA centara. Termalizam je u Francuskoj veoma razvijen i naša želja je da napravimo nešto po ugledu na njih, ovde u Niškoj
Banji.

Francuzi su pokazali interesovanje i za ulaganja u obrazovne
institucije?
Imali smo više sastanaka sa Institutom za termalizam u Daksu,
koji deluje pri Univerzitetu u Bordou. Oni su praktično termalizam izdvojili kao poseban naučni smer i profil i razvili ga do najvećeg nivoa. Uveli su smerove kao što su projektant vodnih
instalacija u banjskim ustanovama, menadžer za fitnes i SPA,
menadžer banjskih objekata, menadžer za primenu hidroterapije, menadžer vitnes i velnes centara, prevencija i upotreba zdrave hrane i slično. Tražićemo od Ministarstva prosvete da se
otvori Visoka strukovna škola za termalizam u Niškoj Banji, a ukoliko ne bude interesovanja onda bi pokušali i sa nekim privatnim
univerzitetima. Ona bi imala smerove po ugledu na Institut iz
Daksa i uveren sam da bi brzo privukla pažnju i postala reprezentativna ustanova. Postignut je dogovor za razmenu studenata i
profesora i da studenti kada diplomiraju dobiju licencu koja važi
na teritoriji cele EU. Imali smo razgovore i sa direktorom jedne
firme koja ima posebnu tehnologiju pravljenja banjskog blata,
čiju posetu takođe očekujemo. Moramo da pružimo priliku mladim ljudima iz Niške Banje i regiona da završe profile koji su traženi i koji mogu da im obezbede lep i pristojan posao. Ovo jeste
nešto što je na dugom štapu, ali ako ništa ne preduzimamo, nećemo ništa ni uraditi. Ukoliko budemo imali razumevanje Ministarstva prosvete, siguran sam da ćemo dobiti i jednu takvu
obrazovnu ustanovu, čiji bi kadrovi podigli nivo usluga ne samo
ovde kod nas nego i uceloj Srbiji koju je priroda obdarila raznovrsnim banjama i izvorima lekovite vode.

Potpisivanje ugovora sa IMI

Malo je poznato da je Niška Banja jedan od vodećih, možda i
vodeći centar ekstremnih sportova u Srbiji?
Paraglajding tereni na Koritniku i Sićevu koji pripadaju našoj opštini su verovatno najbolji u Evropi. Tu su održani Svetski kup i
Evropsko prvenstvo u paraglajdingu, a Nišku banju tada posetii
oko 500 sportista, od kojih koristi imaju naši privatni hoteli, vile,
restorani. Nišava u Sićevačkoj klisuri je idealna za rafting. Sićevačka klisura je nacionalni park drugog reda, a Jelašnička klisura
nacionalni park trećeg reda i ima izuzetne masive za planinarenje. Možemo da kažemo da je Niška Banja vodeći centar ekstremnih sportova u Srbiji, ali nismo nažalost, u prethodnim
godinama ni približno iskoristili sve te potencijale . Zato imamo
plan da konkurišemo za IPA prekogranične projekte i napravimo
Regionalni centar ekstremnih sportova na Starom strelištu.
Mnogi tereni već postoje, treba ih samo organizovano urediti i
osmisliti sadržaje kako bi postali pristupačni korisnicima, a oni
dobili maksimalni komfor. Resursi već postoje ali ih ne koristimo
kako treba i shodno tome ne donose nam prihod koji objektivno
mogu da donesu. Cilj nam je da to rešimo i to je jedan od pravaca naših daljih aktivnosti u razvoju Niške Banje.

Foto:Opština Niška Banja
18 privredni.rs

Stare vile neiskorišćena prednost Niške Banje
„Niška Banja, topla voda za nišlije prava zgoda“...Nema svadbe
ni kafane, gde na taktove ove pesme ne ustaju i oni najlenjiji i
najmanje muzikalni gosti. Nijedna banja nije opevana kao Niška.
Smeštena na idealnom mestu na raskršću svih puteva, ispod
brda Koritnik, bogata prirodnom lekovitom toplom vodom, koja
je inspirisala i pisca ove pesme, do pre dvadestak godina bila je
jedan od bisera banjskog turizma u bivšoj Jugoslaviji. Najveći
bum beležila je između dva rata i u vreme socijalizma kada ju je
godišnje posećivalo preko 250.000 gostiju. Ali tranzicija i loša
privatizacija nanele su joj štetu, kao ni jednoj drugoj banji. Nekada elitni hoteli „Srbija“, „Partizan“,i „Ozren“ tavore i propadaju, što je moralo da se odrazi i na broj gostiju i finansijsku
poziciju Banje, bez koje nema ulaganja i razvoja.
Na sreću novo rukovodstvo opštine na čelu sa predsednikom
Dejanom Jovanovićem čini sve da oživi Niišku Banju i vrati joj
stari ugled. Planirano je otvaranje Visoke škole za termalizam,
akva parka, novih hotela, centra za ekstremne sportove, renoviranje starih vila po kojima je ova banja jedinstvena u Srbiji.
Naime, Niška banja ima desetak vila starih srpskih trgovaca,
apotekara i industrijalaca, jedna od njih je i vila braće Teokarević.
Kažu da je za gradnju vila i procvat Niške Banje najzaslužniji Dragiša Cvetković, rođeni nišlija poreklom iz Vlasotinca, novinar i
političar, gradonačelnih Niša u tri mandata i predsednik Vlade
Kraljevine Jugoslavije. Da bi od Banje napravio elitno mesto i
doveo goste, on je okupio lokalne čelnike i obznanio besplatno
ustupanje placeva industrijalcima i trgovcima za pravljenje porodičnih odmarališta. Tako su između dva rata nastale vile i u
Banju su došli viđeniji trgovci i industrijalci, i privukli otmenije
goste. Ta ideja Dragiše Cvetkovića je aktuelna i danas. Stavljanje
tih vila u funkciju je mamac za privlačenje imućnijih klijenata i
veliki potencijal Niške Banje, uz planirano otvaranje Visoke škole za termalizam, hotela, akva parka, SPA i velnes centara.
Niška Banja ima Institut za lečenje i rehabilitaciju, specijalizovan

za kardiovaskularne bolesti i reumatizam sa tri stacionara: „Radon“, „Zelengora“ i „Terme“. On raspolaže sa 600 ležajeva i popunjen je tokom cele godine, uglavnom licima sa uputom za
postoperativni oporavak i lečenje.
Svaki stacionar pored smeštajnog dela raspolaže i kompletnim
terapijskim blokom, budući da Institut ima tesnu saradnju sa
Medicinskim fakultetom u Nišu. To je zapravo zdravstvena, naučno nastavna i istraživačka ustanova Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Nišu i jedina ustanova u banjama Srbije sa statusom instituta.

Niška Banja ima više hostela i apartmana u privatnom smeštaju,
koji najbolje rade u letnjoj sezoni, za vreme takmičenja u ekstremnim sportovima i oko novogodišnjih praznika koje u Banji provodi veliki broj bugarskih turista. Realizacijom predviđenih
planova povećao bi se broj gostiju, a Niška Banja bi dobila mesto
koje joj pripada.

EKSKLUZIVNO: Sićevački pračovek pomera saznanja o nastanku čoveka
Prema rečima našeg sagovornika, u selu Sićevu su pronađeni ostaci praistorijskog čoveka iz perioda od pre
500.000 godina.“ Lokalitet je još u fazi istraživanja kojim rukovodi profesor Dušan Mihajlović, ali je sigurno da ovi
ostaci pomeraju saznanja o nastanku čoveka. Vilica, ognjište i predmeti pronađeni u vremenskom sloju u kojem
se pretpostavlja da čovek nije znao za vatru, dragoceni su za svetsku arheologiju i nauku uopšte“, ističe Jovanović.
Kako on navodi, iskopavanja su još u toku ali nema sumnje da će ovaj lokalitet i pračovek kada budu predstavljeni
javnosti, biti svetska turistička i naučna atrakcija.
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Investicije menjaju društvenu svest

Investicije nisu bitne samo da bi se zaposloli ljudi i ubirali porezi i doprinosi. One su bitne zato što menjaju društvenu
svest. Mi smo do pre dvadesetak godina imali industrijsko društvo, išlo se u fabrike od kojih se živelo i tako do penzije.
Znale su se svakodnevne obaveze i navike. Nažalost, prestali smo da budemo industrijsko društvo i postali društvo u
kome mladi nemaju posao i perspektivu, a to neminovno vodi ka negativnim pojavama poput droge, nasilja i slično.
Sada imamo šansu da vratimo te dobre navike industrijskog društva i kulture moramo je iskoristiti, kaže Jovanović.
Otvaranjem fabrika rešavamo duboke socijalne i društvene probleme nataložene u vreme pogubnih privatizacija i zatvaranja fabrika, ističe Jovanović.
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Srbija prva u svetu po grinfild stranim investicijama
Srbija je, kako piše Fejnešel Tajms a prenosi SEEbiz prva zemlja u svetu po indeksu grinfild direktnih stranih investicija, čemu je doprinela reforma propisa, niska cena radne
snage i pristup tržištu EU.
Indeksom se meri privlačnost neke zemlje kao destinacije za grinfild direktne strane
investicije, a gledano prema veličini bruto domaćeg proizvoda Srbija ima indeks 12,02.
Slede Kambodža sa 11,24 i Makedonija sa 9,18, objavio je britanski poslovni dnevnik.
Indeks Srbije pokazuje da je zemlja u 2016. privukla 12 puta više grinfild direktnih stranih ulaganja nego što bi se očekivalo za ekonomiju te veličine.
Britanski list piše da su strani investitori u 2016. u Srbiji najavili 77 grinfild projekata
prema 57 u 2015. od kojih je više od polovine (53 odsto) bilo u preradjivačkoj industriji,
prvenstveno u proizvodnji elektronskih komponenti i auto-delova, a na listi privlačnih
sektora slede nekretnine i tekstil.
Srbija je većinu investitora privukla kao izvozna platforma, pre nego kao tržište samo po
sebi.

Izveštaj Svetskog ekonomskog foruma:
Srbija napredovala za 31 mesto
„Prema najnovijem Izveštaju o konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma, Srbija je, kao i prethodne godine, najviše napredovala u okviru pokazatelja makroekonomskog okruženja, i to za 31 mesto,
zahvaljujući niskoj i stabilnoj inflaciji, smanjenju budžetskog deficita, rastu nacionalne štednje i povoljnijem kreditnom rejtingu zemlje“, rekla je sredinom novembra guvernerka Narodne banke Srbije
Jorgovanka Tabaković komentarišući izveštaj o inflaciji.
Kako je navedeno u saopštenju NBS, po ostvarenoj inflaciji, prema Izveštaju o konkurentnosti Svetskog
ekonomskog foruma, Srbija je zadržala prvu poziciju, koju deli s još 35 zemalja.
Kako ona navodi, Srbija je ponovo revidirala projekcije neto priliva stranih direktnih investicija za ovu
godinu, sa 1,7 milijardi evra na 2,1 milijardu evra.
„To znači da i ove godine očekujemo da strane direktne investicije budu na nivou od oko 5,5 odsto bruto domaćeg proizvoda, čime će treću godinu zaredom premašiti deficit tekućeg računa. To istovremeno
doprinosi rebalansiranju naše ekonomije i vodi dinamičnijem izvozu, koji, zahvaljujući novim projektima i širenju izvozne ponude, beleži dvocifrene stope rasta“, objašnjava Tabaković.
U narednom periodu, kako ističe guvernerka, naglasak treba da bude na očuvanju postignutih rezultata, daljem unapređenju poslovnog ambijenta i daljem jačanju konkurentnosti domaće ekonomije kroz
strukturne reforme.
„U periodu od prethodnog izveštaja o inflaciji, snizili smo referentnu kamatnu stopu dva puta, na 3,5
odsto, što je njen najniži nivo u režimu targetiranja inflacije“, kaže ona.
Guvernerka je poručila da će u 2018. i 2019. BDP porasti na oko 3,5 odsto, a u srednjem roku na oko
četiri odsto.
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Владимир Санадер, градоначелник Сремске Митровице

Индустријске зоне
cу оно што највише привлачи
стране инвеститоре

„Оно што је Сремска Митровица понудила инвеститорима јесу инфраструктурно потпуно опремљене две индустријске зоне са решеним имовинско
правним односима које су одмах биле спремне за изградњу објеката“,
рекао je у разговору за «Инвестиције» градоначелник Сремске Митровице Владимир Санадер. Како он каже преко 100 милиона евра je уложено
од стране инвеститора. „И преко 3.000 нових радних места је резултат који
је постигла агилна локaлнa самоуправа али ту није крај ми ћемо се борити
да доведемо инвеститоре који се баве прерадом пољопривредних производа и то ће нам бити наредни задатак“, поручио је Санадер.
Привлачење страних инвестиција и однос према
инвеститорима је нешто чим се Сремска Митровица заиста може похвалити и за то је добила
значајна међународна признања високог рејтинга.
О којим признањима је реч?
Град Сремска Митровица је међу првим локалним
самоуправама у Републици Србији који је схватио
значај индустријских зона као мотора развоја у
привлачењу директних страних инвестиција, наравно и домаћих. Стварајући повољан амбијент за
инвестирање добили смо и признања „Фајненшел
тајмса“ за градове до 100.000 становника који имају
велику перспективу за инвестирање.
Каже се да су индустријске зоне Сремске Митровице „мамац“ за инвеститоре и у њима је све
мање слободног простора. Које су то зоне и слободне локације? Шта инвеститори преферирају
када се одлучују за инвестирање и за које секторе су
највише заинтересовани?
Оно што је Сремска Митровица понудила инвеститорима
јесу инфраструктурно потпуно опремљене две индустријске
зоне са решеним имовинско правним односима које су одмах биле спремне за изградњу објеката. Градска управа се
поставила и као сервис инвеститора и решавала све њихове
и логистичке проблеме када је то било неопходно, помагала око исходовања услова од имаоца јавних овлашћења. И
наравно издавање грађевинске дозволе по приоритету у
максимално кратком року. Географски положај и добра
саобраћајна инфраструктура су такође оно што је определило инвеститоре да инвестирају у наш град као и стручна
радна снага и средње стручне школe које могу да ишколују
неопходан кадар за инвеститоре.

Владимир Санадер
Које су најважније инвестиције и најзначајнији инвеститори присутни у Вашем граду?
Сви инвеститори који послују на територији Града Сремска
Митровица, за нас су подједнако важни били они мали,
средњи или велики. Тренутно у Граду послује 16 страних инвеститора који запошљавају више хиљада људи.
Које погодности, подстицаје и повластице пружате инвеститорима и која је највећа предност инвестирања у
Сремској Митровици? Има ли добрих примера домаћих
инвеститора?
Потпуно комунално опремљене индустријске зоне са
уређеном путном инфраструктуром, брзо издавање
грађевинских дозвола и ефикасну администрацију, односно запослене у Канцеларији за локални и економски
развој, који су на располагању инвеститорима.
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Колики износ страних улагања је Сремска Митровица
успела да привуче претходних година? У чему се
огледа ефикасност локалне самоуправе? Колико је
потребно времена да се добије грађевинска дозвола?
Како се инвестиције одражавају на ниво запослености?
За издавање грађевинске дозволе инвеститорима
потребно је путем е-управе 3 дана.
Преко 100 милиона евра уложено је од стране
инвеститора и преко 3.000 нових радних места је
резултат који је постигла агилна локaлнa самоуправа
али ту није крај ми ћемо се борити да доведемо
инвеститоре који се баве прерадом пољопривредних
производа и то ће нам бити наредни задатак. Отварање
ових радних места довело је на ниво од 9 oдcтo
незапослености на нивоу града што је далеко испод
републичког просека.

Да ли град субвенционише пољопривредну
производњу и да ли помаже на неки начин
предузетницима?

Недавно отварање базена и подвожњака је обогатило и
обележило Сремску Митровицу. У чему је значај тих
пројеката и како је заокружено инвестирање?

Што се тиче пољопривредне производње интерес града
је да се што више хектара претвори у воћњаке и
повртњаке како би се увећао приход по хектару а самим
тим и увећао бруто друштвени производ. На том плану
ми смо активирали скоро 300 хектара државне земље за
подизање воћњака. Улога локакне самоуправе је и да
помогне пољопривредницима да аплицирају за
субвенције како код домаћих тако и ЕУ фондова као што
је ИПАРД, као и да помаже у удруживању ради лакше
производње и продаје. Пре недељу дана, званично смо
пустили у рад и један од три трафоа, које смо у сарадњи
са ЕПС-ом реализовали у циљу електpификације поља,
овим пре свега помажемо пољопривредницима за
унапређење наводњавања пољопривредних поља.

Базен и подвожњак су велики инфраструктурни
пројекти, који су више деценија грађани очекивали
2017. Година остаће упамћена по завршетку и
отварању ова два пројекта. Базен је значајан за развој
рекреативног и школског спорта, док је подвожњак
највећи инфраструктурни пројекат у последњих 40
година, значајан пре свега због безбедности грађана
али и повезивања северног дела града са центром
града. Такође, повезивање са сеоским насељима на
Фрушкој гори. Финансирање пројекта је 90 oдcтo из
буџета града.
Које још значајне пројекте у граду можете да
истакнете и најавите?
Поред великих инфраструктурних пројеката актуелних неколико година уназад, са посебним акцентом
на 2017. годину у којој смо завршили базен и
подвожњак, прихватилиште за псе у сарадњи са Казненопоправним заводом, ОЦД „ХЕЛП“ и ОЕБС-ом, али и започели
школу у Мачванској Митровици, и 2016. годину у којој је
завршен пут кроз Лаћарак, Град Сремска Митровица свакако
наставља даље са пројектима. У плану за наредну годину
јесте изградња још једне школе, потом вртића у Лаћарку,
реконструкција локалитета Житни трг, изградња нове
кружне раскрнице на уласку у град.
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Да ли постоји најава за нове инвеститоре?
Ми се увек надамо новим инвеститорима, наравно, пре
свега радимо на томе свакодневно. За сада град је продао
скоро све парцеле у индустријским зонама и очекујемо
реализацију инвестиција у области металске индустрије и
прераде воћа.
Фото: Општина Сремска Митровица

Ernst Bode, izvršni direktor
„Messer Tehnogasa“ Beograd

Do sada smo u Srbiji investirali
više od 100 miliona evra

„Možemo i hoćemo da investiramo još više, i ne tražimo podršku, već zdrav i
uređen sistem koji funkcioniše“, ističe Bode

Ernst Bode

Kompanija „Messer Tehnogas“ AD najveći proizvodač industrijskih, medicinskih i specijalnih gasova u Srbiji i na
Balkanu, deo Messer Group GmbH, vodeće međunarodne
porodične kompanije u ovoj oblasti, obeležila je vredan
jubilej - 20 godina poslovanja u Srbiji. Proslavu su uveličali mnogobrojni poslovni partneri kompanije, kao i ambasador Nemačke u Beogradu, gospodin Aksel Ditman,
predsednik Nemačko-srpske privredne komore Roland Zeliger, predsednik Upravnog odbora Nemačko-srpske privredne komore Martin Knap.
O aktivnostima ove kompanije u Srbiji razgovaramo sa
Ernstom Bodeom, izvršnim direktorom Messer tehnogasa
u Beogradu.

Gospodine Bode, kako ocenjujete proteklih 20 godina
poslovanja u Srbiji? Šta posebno želite da istaknete?
Poslednjih 20 godina su bile veoma uspešne, ali ne i lake.
Ono što je sigurno - nijednog trenutka nije bilo dosadno.
Stalne promene zakona i propisa kao i poslovnog okruženja su bile i još uvek jesu više nego izazovne.
Koliko je dosad investirano u Srbiji?
Do sada smo investirali znatno više od sto miliona evra i
želeli bismo da nastavimo sa investicijama. Međutim, to
nije tako lako kao što izgleda. Preobimna administracija i
zakonodavstvo su i dalje zahtevniji u poređenju sa zapadnom Evropom, a nažalost, pojedine opštine nisu odradile
svoje domaće zadatke i ne deluju toliko zainteresovano za
privlačenje daljih investicija.
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U postrojenje u Boru investirali ste oko 20 miliona evra.
Koje su još najznačajnije investicije u Srbiji?

Nezaobilazan ste partner bolnicama, industriji vode i drugim granama privrede?

Jedna od najznačajnijih investicija je proširenje proizvodnih kapaciteta u Smederevu, preko kojih direktno snabdevamo smederevsku Železaru putem cevovoda. Isti koncept
snabdevanja primenjujemo u Boru za potrebe borske topionice, kao i u Pančevu, gde snabdevamo Petrohemiju.
Takođe, investirali smo i u postrojenje za punjenje tečnog
helijuma i u punionicu boca. Kao što sam već istakao, možemo i hoćemo da investiramo još više, i ne tražimo podršku, već zdrav i uređen sistem koji funkcioniše.

Za takvu proizvodnju potrebni su veoma zahtevni standardi kvaliteta. Koje sve standarde posedujete?

Koliko proizvoda godišnje plasirate na tržište Srbije, koji su najvažniji partneri?
Ukoliko govorimo o količini, više od 95 odsto naše proizvodnje plasiramo u Srbiji . Međutim, kada gledamo iz
ugla prodaje, domaća prodaja zauzima oko 80 procenata,
dok izvoz predstavlja oko 20odsto ukupne prodaje.

Raspolažemo sa ISO 9001, ISO 14000 i ISO 17025 standardima, kao i sa tri akreditovane laboratorije za gasove i jednom akreditovanom laboratorijom za mehanička
ispitivanja. Messer Tehnogas AD poseduje i EU GMP sertifikate za proizvodnju medicinskog kiseonika i azot-suboksida, kao i nacionalne dozvole za proizvodnju i stavljanje u
promet medicinskog kiseonika, azot-suboksida i medicinskog ugljen-dioksida. Ovi standardi kvaliteta su ono što
nas razlikuje i daje nam odlučujuću prednost u odnosu na
konkurenciju, ne samo kada govorimo o domaćim kupcima koji zahtevaju najviše standarde i kvalitet, već i o izvozu naših gasova.

Prva velika strana investicija u Srbiji
Ugovor o stranom ulaganju – dokapitalizaciji potpisan je 15. septembra 1997. godine, a već u novembru Messer je
putem dokapitalizacije stekao 60 odsto akcija Tehnogasa. Ovo je bila prva velika strana investicija u zemlji od ukidanja
sankcija, a Messer je jedna od prvih inostranih kompanija na srpskom tržištu. Pokazalo se da je to jedna od retkih
uspešnih velikih privatizacija u Srbiji. Od samog početka Messer konstantno ulaže u modernizaciju i razvoj proizvodnih
kapaciteta u oblasti industrijskih gasova u Srbiji.
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Зоран Милошевић, в.д. директор
Велетржнице Београд д.о.о.

Највећа тржишна институција
у Југоисточној Европи

Досад инвестирано 730 милиона динара. Национална Велетржница је
постала место удруживања произвођача, достизања високих стандарда,
уговарања извоза и супституције увоза. Велетржница снабдева тржиште
од три милиона становника и подиже конкурентност и позицију домаћих
произвођача. Завршена модерна хала за воће и поврће од 10.400 квадрата,у
припреми изградња још две хале.

Специјално за портал privredni.rs и издање
Инвестиције Зоран Милошевић, директор Велетржнице Београд говори о досадашњим улагањима
и даљим корацима стварања водеће тржишне
институције у овом делу Европе.
Којим капацитетима располаже Велетржница Београд, које услуге пружа и који све захтеви стоје пред
Велетржницом као националним брендом?
Велетржница је посебна тржишна институција за промет роба широког спектра, као што су: воће, поврће, месо, млеко, риба и цвеће. Велетржница је место трговања
робом на велико, али и место директног трговања
пољопривредних произвођача.
Формирање велетржнице је један сложен и дуготрајан
процес. То је процес са становишта изградње, али још
више од тога, то је процес институционалних и инфраструктурних конституисања и унапређења.
Београд је вишемилионски град, најбогатије тржиште у
Србији где је тражња за храном убедљиво већа од понуде, а капацитети Велетржнице ослањаће се на логистичке центре у произвођачким општинама у Србији. На
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тај начин, Национална велетржница постаје кључна карика у ланцу снабдевања намирницама на територији
Београда и Србије. Свака општина из Србије би на Велетржници Београд требало да има по неког трговца
као и неопходан број произвођача који имају потребу за
директним пласманом.
Национална велетржница постаје место удруживања
произвођача,
достизања
тржишних
стандарда,
супституције увоза и место уговарања извоза.
Велетржница Београд се налази на површини од 18,5 ha.
На површини од 7 ha налази се плато за продају воћа и
поврћа из камиона са 750 продајних места. Такође на
7.500 m² налази се пословни и складишни простор у
структури од 20 локала, 42 канцеларије и 52 магацина.
Пре две године отворен је и паркинг терминал за теретне камионе капацитета 120 места. На Велетржници Београд изграђена је и хала за продају воћа и поврћа на
10.400 m².
Велетржница Београд пружа услуге закупа продајних
места на платоу са којих се врши продаја воћа и поврћа
из камиона, закупа монтажних објеката (шатора и молова), магацина и магацинског простора, као и закуп локала и канцеларија.
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Ко има могућност трговања и шта све треба да се испуни да би се дошло до Велетржнице Београд?
Како је ресорним законом прецизирано, дакле Законом
о трговини, на Велетржници Београд може продавати
робу свако лице које има својство трговца, како то закон
каже. Својство трговца, у смислу овог закона, имају
правна лица, предузетници који обављају трговину.
Такође физичка лица и пољопривредници, односно регистрована пољопривредна газдинства. Закон такође
предвиђа и посебне одредбе за физичка лица која врше
промет уловљене дивљачи, рибе, и других добара у
складу са посебним прописима, што ће, верујемо, све
постати саставни део овог процеса устројавања система
Велетржнице Београд.
Да бисте продавали робу на велетржници, потребно је
да докажете да испуњавате ове законске услове,
одговарајућим документима, на пример фотокопијом
личне карте, фотокопијом саобраћајне дозволе, изводом из Агенције за привредне регистре (за предузећа),
извод из Регистра пољопривредних газдинстава (за газдинства) и извод из Централног регистра Министарства
пољопривреде и трговине (за произвођаче).
Које су предности за пласман пољопривредних производа преко Велетржнице Београд и да ли се у Србији
довољно зна за то?
Данашњу Велетржницу посети и до 2.000 купаца дневно. Овде се снабдева тржиште које насељава преко 3
милиона становника. Продавац на овој локацији пласира од 2 до 1.000 тона робе, према размерама сопствене
производње. Узети део овог „колача“ представља
значајан импулс за сваког произвођача.
Истовремено, пласман на овом месту могуће је остварити у условима повољнијег закупа складишта и
продајних простора, њихова локација може се бирати, а
у оваквом професионалном окружењу може се остварити бољи пласман и постићи пораст продаје, како у
земљи тако и у иностранству.
Да ли се у Србији зна довољно о овоме? Сазнања о овом
пројекту и могућностима његове реализације доследно
су упућивана преко локалних самоуправа, одељења која
се према опису својих послова баве овом проблемати-
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ком, настојало се да и најшира јавност сазна што више о
постојању оваквог система и условима његовог
пословања. Ми смо уверени да се на том плану може
учинити још више и да је потребно да се локалне
заједнице у већој мери укључе у активности. Ми смо
оваквим захтевима увек излазили у сусрет и то ћемо чинити и у будућности.
Велетржница Београд периодично организује серију
окупљања произвођача са једне стране и
пољопривредних саветодавних стручних служби и других субјеката чије пословање је у функцији, односно
једним својим делом служи пољопривреди, њеном
одржању, унапређењу и развоју. Ова окупљања
организују се ради размене знања и искуства, односно
са циљем да произвођачи добију што већи обим корисних информација које ће употребити у своју корист. И то
је онда вишеструко корисно за све. Јак произвођач вредан је себи и својој породици, Велетржници и нашој
земљи.
Неке општине и газдинства су већ пре пар година препознали своју шансу у обједињеном пласману
пољопривредних производа, партнерству и свему
што нуди Велетржница. Шта је то што треба да се уради да би се и онај други део општина и газдинстава
анимирао, која је порука пољопривредницима и локалним самоуправама?
Велетржница Београд је лоцирана на одличној
саобраћајно-логистичкој локацији која је приступачна
за све добављаче, увознике и купце. Како би произвођачи
лакше и сигурније могли да пласирају своје производе
неопходно је удруживање произвођача на месту продаје,
као и формирање модерних задруга које ће бити способне за снабдевање великих потрошачких центара током целе године, затим изградња логистичких центара
повезаних са местима продаје, односно са Велетржницом Београд.
Kао место великог обрта, Велетржница подстиче
удруживање и кооперацију произвођача, поспешује
продуктивност и конкурентност свих учесника који на
њој послују.
Фото: Велетржница Београд
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Горан Весић, градски менаџер и Зоран Милошевић в.д. директор Велетржнице Београд д.о.о.
Зашто би локална самоуправа требало да учествује у
реализацији пројекта „Национална велетржница“?
Законом о локалној самоуправи, а на основу њега и статутом јединице локалне самоуправе дефинисано је да
се локална самоуправа, између осталог, стара о плановима и програмима развоја, доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, да се стара
о унапређењу општег оквира за привређивање у
заједници и подстиче и помаже развој задругарства.
Учешћем у оваквом пројекту локална самоуправа на
најбољи и најилустративнији начин реализује циљеве
ради којих је и успостављен овај ниво власти, најближи
грађанину и као такав у најбољој позицији да одговори
на потребе заједнице.
Колики је годишњи промет робе и каква су очекивања
за наредни период? Који производи преовлађују, колике су осцилације у количинама и ценама и од чега
то зависи?
Годишњи промет робе на Велетржници Београд креће
се око 120.000 тона. Према пројекцијама кретања понуде и тражње за пољопривредним и прехрамбеним
производима у свету може се очекивати повећање
потрошње пољопривредних производа. Након
отварања хале за воће и поврће очекује се наравно и
пораст промета на годишњем нивоу за око 150.000 тона. На Велетржници Београд преовлађују пре свега
домаћи производи, али наравно има и производа из
увоза. Осцилације у количинама и ценама зависе
првенствено од понуде и тражње. Значајан фактор
привлачења купаца је асортиман робе која се нуди.
Привлачност будуће Велетржнице представља услуге
чувања и продаје робе, уговарање послова, обезбеђење
робе, побољшање услова рада, сортирање и паковање

робе и информисање о раду и рекламирање Велетржнице Београд. Кључна промена која се очекује
градњом нових капацитета је подизање укупног квалитета понуде.
Које су фазе самог пројекта Националне велетржнице, које су инвестиције реализоване, у којој намени и
у ком износу? Шта све нуди новоизграђена хала за
воће и поврће? Које инвестиције предстоје?
У овом тренутку завршена је, хала од 10 400 m² за
продају воћа и поврћа. Хала се састоји од 40 пословнопродајних јединица чија је бруто површина сваке
пословно-продајне јединице 200 m². Свака јединица
има припадајућу утоварно-истоварну рампу, санитарни
чвор, простор за складиштење робе, изложбени и
канцеларијски простор. Административне активности
су у завршној фази и очекујемо да ускоро буду окончане. У зони ове хале обезбеђено је и преко 34 000 m²
асфалтираног паркинга за камионе, уз адекватну инфраструктуру. Урађени су нови улази и ограда око комплекса, а све у функцији обезбеђивања лакшег приступа
комплексу, као и услова за унапређење токова кретања
возила и роба у комплексу. Продајни и складишни простор биће централно климатизовани у складу са врстом
робе која се у хали продаје. Такође у хали ће се реализовати постројење за калибрисање и паковање робе на
лицу места. До сада је реализована инвестиција у износу од 730.121.740,58 динара.
Након хале за воће и поврће у плану је изградња још
две хале. Хала за месо и рибу и хала за цвеће на површини од по 3.500 m². Редослед у реализацији друге и
треће хале зависиће и од потреба тржишта. Овакав приступ омогућава флексибилност и смањује ризик.
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Да ли је и колико реална оцена да Велетржница може
да утиче на цене пољопривредних производа и бољи
раст извоза?
Како сада стоје ствари, продавци долазе са различитих
удаљености, чак 2/3 њих са удаљености веће од 200 км,
задржавају се од неколико сати до неколико дана, а у
више од 60 % случајева у продаји су ангажоване две или
више особа. Успостављањем система пословања Велетржнице, промет роба одвија се у краћем временском
периоду, ефикасније, па због тога и због постојања организоване логистике, смањује се ниво утрошених ресурса
(људских, временских и финансијских).
У неколико аспеката можемо сагледати који је то интерес српског произвођача за организовање велетржнице:

Бољи пласман - тржиште

Као што смо већ поменули, данашњу Велетржницу посети велики број купаца који се снабдевају ради
дистрибуирања поризвода на тржишту које насељава
више од 3 милиона становника. То представља можда
највеће тржиште у региону. Истовремено, ова раскрсница путева који повезују европска и блискоисточна одредишта и даље све до далеког истока, представља
предност за токове робе, колико год да је кроз историју
била и узрок многих невоља.

Бољи пласман - цена

У области воћа и поврћа Србија има једну од највећих
варијација у ценама, у току године. Један од разлога је
недостатак места продаје али и недостатак складишних капацитета. Србија је конкурентна на нивоу
производње, али није на нивоу прерадних и складишних капацитета, па се продаја одвија у сезони, по веома ниским ценама, док за вансезонске периоде, када
је цена сезонских роба највиша, робе нема.

Бољи пласман - прописани стандарди

Мали произвођачи не успевају да се укључе у тржишни
ланац, а стандарди безбедности хране и квалитета веома су слабо присутни у сектору воћа и поврћа. Велетржница је место на којем се ови системи спроводе и
бивају прихваћени, јер њих не може да уведе ни један
појединац, потребна су јака тржишна удружења или
субјекти са знатним уделом на тржишту.
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На који начин и на ком нивоу се одвија односни промет пољопривредних производа како у ширем
окружењу, тако и у модерним и савремено урађеним
системима?
Један део логистичких функција обавља се у дистрибутивним капацитетима, али роба се најчешће чува у непримереним условима, а комерцијалне функције
обављају велетрговци, произвођачи и јаке малопродајне
куће. На овај начин, сви посредници обављају све послове, нема правилне поделе рада. Шта је последица?
Повећани су трошкови дистрибуције, а самим тим и финална цена робе, због које крајњи цех плаћају
произвођачи и финални потрошачи.
У окружењу, ситуација је слична. У развијеним земљама,
уз незнатне разлике, успешно је организована трговина
на велико кроз мрежу велетржница које служе истом
циљу. Било да су мањег капацитета, устројене за продају
искључиво свежег воћа и поврћа, цвећа, уз ограничен
обим функционалних услуга које се на тој локацији
пружају или екстремно великих капацитета, уз широко
постављен систем услуга које се пружају и продавцима и
купцима, увек успешно остварују исти ефекат: најбољи
квалитет за примерену цену, поуздан пласман, безбедна
трговина и наплата.

Како видите Велетржницу Београд у
перспективи?
Свеобухватни циљ пројекта је постизање
продајно-складишних логистика на територији
целе Републике Србије. У локалној заједници,
на једном подручју, укрупњава се производња и
формира продајно-складишни логистични центар
- произвођачки оријентисана велетржница.
На централном тржишту, највећем по обиму и
промету, успоставља се трговачки оријентисана
велетржница са познатим функцијама и задацима.
У овој мрежи међузависних субјеката свако има
своју улогу истиче Милошевић.
У оквиру велетржнице своје место налазе бројни
логистички експерти и компаније, специјализовани
консултанти, ресторани, банке, поште, различити
сервиси, као институције за контролу квалитета
робе или јединице за паковање у складу са високим
захтевима европских и светских стандарда.
Ту морају постојати царинске службе, службе
контроле за извоз односно увоз производа, све
што служи произвођачу и трговцу за ефикасно и
економично пословање ширих размера. Модерна
велетржица подразумева и инфраструктуру за
допрему, чување и дистрибуцију пољопривредних
роба и производа.
Визија коју имамо подразумева велике напоре,
посвећеност, као и структурну подршку на свим
нивоима. Није ни једноставно ни лако. Али све
што је вредно, није лако досећи. Тако је и са овим
пројектом.

Srbislav Vidojević, direktor Timomeda doo Knjaževac

Kontinuirano ulaganje u razvoj
donelo rezultate

Zahvaljujući aktivnostima Timomeda povećao se broj pčelara u Timočkoj
krajini i udvostručio broj košnica. U Srbiji se broj pčelinjih društava procenjuje na milion i ubrajamo se u ozbiljne proizvođače meda
„Od osnivanja do danas, mi stalno investiramo u razvoj primarne proizvodnje a zatim i u osvajanje novih proizvoda.
Da bi se stvorili uslovi za izvoz proizvoda izgrađen je savremeni objekat za preradu pčelinjih proizvoda i razvila mreža kooperanata“, kaže Srbislav Vidojević, direktor
Timomeda doo.
Timomed je dobar primer uspešnih domaćih investicija.
Koliko je dosad uloženo u razvoj Timomeda i šta je karakteristično za vašu investiciju?
Da bi stvorili med visokog kvaliteta bilo je neophodno i
ulaganje u savremenu tehnologiju i primenu standarda.
Obezbeđena je adekvatna oprema za obradu meda i ostalih pčelinjih proizvoda i usvojeni su standard ISO 22000 ,
HALAL i KOŠER.
Vrednost dosadašnjeg Timomedovog investicionog ulaganja meri se milionima evra. Činjenica je da se firma Timomed nikada nije prezaduživala već se po realizaciji
investicionog plana i vraćanja investicionih kredita ulazilo
u naredne investicione cikluse.
Investiciona ulaganja su finansijski podržani od Fonda za
Razvoj Republike Srbije, domaćih banaka i Međunarodne
banke za obnovu i razvoj.
Koliko je saradnja sa kooperantima bitna za timočki
kraj?
Veoma dobra saradnja sa kooperantima u proteklom periodu ogleda se u obezbeđenju povoljnih kredita i kreditiranja preko 15.000 košnica sa pčelinjim društvima i
odgovarajuće opreme za uspešno pčelarenje. Ovakav vid
saradnje i pomoć pčelarima za sopstveni razvoj imao je
jako dobar rezultat: povećanje broja košnica, zamenu starih dotrajalih košnica novim i savremenim košnicama tipa
LR i DB.
Taj broj od 15.000 košnica, uvećao se na preko 35.000
košnica, što je doprinelo povećanju proizvodnje meda od
preko 700 tona godišnje na području Timočke krajine.
Pčelarstvo je postalo značajan izvor prihoda mnogih domaćinstava koja se ranije nisu bavila time, a dosta je onih
koji su znatno povećali broj pčelinjih društava jer imaju
obezbeeđeno tržište.
Kolika je trenutna proizvodnja meda u Srbiji i koliko se
izvozi?
Po zadnjem popisu u Republici Srbiji popisano je 670.000
pčelinjih društava ali se procenjuje da ih danas ima oko
1.000.000. Ovaj broj košnica svrstava nas u ozbiljne proizvođače meda i sigurno mnogo više proizvodimo nego što

potrošimo meda na našem tržištu. Znači, pčelarstvo i naša
pčelarska privreda su okrenuti izvozu.
Procenjuje se da je godišnja prosečna proizvodnja meda
u Republici Srbiji 12.000 tona od čega je potreba domaćeg tržišta 5.000 tona a ostatak od 7.000 tona ide u izvoz
preko naših pčelarskih privrednih subjekata uglavnom na
tržište EU, Amerike, Bliskog Istoka…
Zahvaljujući organizovanom otkupu na teritoriji Republike
Srbije izvrši se otkup celokupne proizvedene i ponuđene
količine meda. Redovan i siguran otkup stvorio je poverenje kod naših kooperanata, sigurnost proizvodnje i prodaje meda i drugih proizvoda za poznatog kupca, što je
doprinelo povećanju broja mladih pčelara, a samim tim i
broja košnica. Mnogi ljudi koji su ostali bez posla videli su
šansu u samozapošljavanju u pčelarstvu. Zahvaljujući pčelarskoj privredi povećao se broj košnica i obim proizvodnje pčelinjih proizvoda: meda, polena, propolisa, voska i
matičnog mleča.
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Kakve su perspektive razvoja pčelarstva imajući u vidu
povoljan geografski položaj i to da je reč o zdravom prirodnom proizvodu?
Naši pčelari imaju perspektivu daljeg razvoja i unapredjenja pčelarske proizvodnje. Prostor i bogatstvo flore omogućuje nam da na području Srbije imamo oko 1.000.000
košnica i da će ih u narednom periodu biti i više i od
1.200.000, što nam je i cilj.
Organizacija organske proizvodnje meda sa poznatim geografskim poreklom omogućuje nam da osvojimo mnoga
probirljiva tržišta u svetu sa veoma dobrim kvalitetom meda.
Kakav je imidž srpskog meda u svetu u pogledu kvaliteta?
Mi smo mala zemlja sa malim brojem košnica i količinom
proizvedenog meda da bi konkurisali velikim proizvođačima meda poput Kine, Argentine, Novog Zelanda, ali zato
imamo veoma dobar kvalitet meda koji se sve više troši na
evropskom i svetskom tržištu. Treba to iskoristiti i maksi-

Investicija koja traje skoro 30 godina

Preduzeće Timomed doo iz Knjaževca, osnovano 1989
godine, kao osnovna organizacija kooperanata, transformisana u pčelarsku zadrugu, zatim u akcionarsko društvo
i konačno u društvo sa ograničenom odgovornošću. Timomed je jedan od vodećih proizvođača meda i ostalih
pčelinjih proizvoda, voska, propolisa, polenovog praha i
matičnog mleča u Srbiji.
Proizvodnja se bazira na saradnji sa oko 400 kooperanata na podrućju Timočke krajine pa su mnogi proizvođači
prešli sa ekstenzivnog na intenzivni način proizvodnje a
pčelarstvo im je postalo osnovno zanimanje. Za uspešno
pčelarenje organizovana je edukacija pčelara uz angažovanje vrhunskih stručnjaka iz oblasti pčelarstva iz zemlje
i inostranstva.
Razvojem kooperantskih odnosa i saradnjom sa preko
400 kooperanata nastao je i Centar za selekciju i reprodukciju matica.
Danas Timomed prodaje oko 70 odsto proizvodnje na
domaćem tržištu a oko 30 odsto izvozi na tržište EU,
Amerike, Bliskog Istoka...
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malno od strane države pomoći da se poveća broj košnica
samim tim i proizvodnja meda koji bi se pretežno izvozio i
donosio čist devizni efekat. Mi za pčelarstvo ništa ne uvozimo, sve što je potrebno od košnica do alata nabavljamo
u Srbiji, pa su veći podsticaji u pčelarstvu višestruko korisni i za proizvođače i za državu.

Zaštićena robna marka

„Zaštitili smo ime i gradili prepoznatljiv brend TIMOMED
(Med sa područja timočkog regiona) kako bi potrošači
bili sigurni da ova robna marka dolazi sa ekološki čistog i
zdravog područja – Timočke krajine“, kaže Vidojević.
S obzirom da na našem podneblju imamo izvanrednu
pčelinju pašu za dobijanje kvalitetnog bagremovog, livadskog, cvetnog, lipovog, šumskog meda, u toku godine
a zavisno od vremenskih uslova kao i klime, dobijaju se
rezličite količine meda po društvu. tj. košnici. „Cilj nam je
da dođemo do 1000 tona meda godišnje. S obzirom da
se radi o ekološki čistom području Stare planine, mi smo
organizacija koja je već dve godine deo svojih kooperanata, usmerila u Organsku proizvodnju meda sa ciljem
da u dogledno vreme od godinu-dve, imamo i preko 100
tona organskog meda za plasman na domaćem i stranom tržištu“, poručuje direktor Timomeda.

Foto: Timomed

U Petrovcu na Mlavi počela sa radom
moderna fabrika peleta

srpski pelet po
evropskim standardima
Prva velika investicija sa
domaćim kapitalom u ovom
delu Pomoravlja.
Fabrika orijentisana u potpunosti na domaće dobavljače i partnere i značajan
je izvor prihoda za veći broj
malih firmi iz okruženja.

w w w.ekostep-pellet.rs
Foto: Youtube
Aleksandar Antić, Svetlana Božinović i Duško Nedinić
Početkom novembra u Petrovcu na Mlavi otvorena je fabrika peleta “Eko Step Pellet“, koja zapošljava 32 radnika.
U ovu fabriku koja je kupljena iz stečaja investirano je blizu tri miliona evra. To je ujedno prva velika investicija u
ovom gradu Pomoravlja, i što je posebno važno, radi se o
domaćoj investiciji finansiranoj iz sopstvenih sredstava.
Fabriku su simboličnim presecanjem vrpce otvorili Aleksandar Antić, ministar energetike i rudarstva i Duško Nedinić, predsednik Opštine Petrovac na Mlavi, uz prisustvo
predsednika susednih opština, predstavnika Privredne
komore Srbije, Ministarstva za zaštitu životne sredine,
drugih važnih institucija i poslovnog sveta
Kapacitet fabrike je 40.000 tona peleta godišnje sa radom u tri smene. Fabrika radi u tri smene, ima kapacitete da se širi i prostorno i tehnološki ukoliko to bude

zahtevalo tržište.
Svetlana Božinović, direktorka kompanije “Eko Step
Pellet“ ističe da je Petrovac
na Mlavi otvaranjem ove fabrike dobio prvog ozbiljnog investitora i postao zanimljiv i za
d r u ge
investitore. Fabrika je značajna i za susedne opštine Žagubicu, Malo Crniće, Žabare i Boljevac i ovaj deo istočne
Srbije koji spada u nedovoljno razvijeno područje. Više od
30 porodica dobilo je redovnu mesečnu platu, a indirektno od fabrike „Eko Step Pellet“ dodatnu zaradu i posao
imaju brojna domaćinstava i male firme koje se bave nabavkom i prodajom ogreva, prevozom, izvođačkim radovima i slično.
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Antić: Ovakvi projekti podržavaju koncept
zaštite životne sredine
-Ovakvim projektima se direktno podržava koncept
zaštite životne sredine i principa održive energije,
na čemu i Vlada intenzivno radi. Verujem da svi
znamo koliko je ovaj projekat značajan za lokalnu
sredinu, jačanje ekološke svesti i naš energetski
sistem uopšte, istakao je Aleksandar Antić, ministar
energetike i rudarstva.
-Srbija mora da koristi ove potencijale koje ima, a
biomasa to svakako jeste. Zato je važno da imamo
što više ovakvih projekata i koristimo ovo što
imamo. Činimo maksimalne napore da povećamo
ekološku svest i učešće obnovljivih izvora u ukupnoj
potrošnji energije, naglasio je Antić, podsećajući
da do 2020. godine treba da dostignemo cilj od 27
odsto energije iz obnovljivih izvora.
On je napomenuo da se čine napori da toplane u
Srbiji pređu na korišćenje biomase i pozvao sve koji
nisu na daljinskom sistemu grejanja a koriste ugalj,
da pređu na pelet, ekološki čist energent.
Pelet je, istakao je ministar, izuzetno kvalitetan
energent koji 95 odsto mase pretvara u toplotnu
energiju. Kako je istakao, među merama kojima
se podstiče upotreba ovog energenta, bilo je i
smanjenje PDV sa 20 na 10 odsto, što je uticalo na
rast potrošnje peleta za 25 odsto. U tome je šansa
svih fabrika koje se bave ovakvom proizvodnjom,
istakao je Antić.
-Cilj je da proizvodnju i potrošnju sa sadašnjih 250
000 tona, podignemo na 500.000 tona. Time bi u
individulanim domačinstvima smanjili potrošnju
uglja za oko 35 odsto, što je sa ekološkog stanovišta
vrlo značajno, naglasio je ministar Antić.
„Eko Step“ je uložio u rekonstrukciju stare fabrike i modernizaciju proizvodnje, u logističko sređivanje radnog prostora i celog kompleksa koji se prostire na 9,5 hektara u
Industrijskoj zoni Petrovca na Mlavi. Zamenjena je dotrajala električna mreža i postavljeni podzemni kablovi. Urađen je i zvučni zid prema naselju, iako nivo buke nije takav
da bi smetao komšijama. Očišćen je vodotok, postavljeno
osvetljenje, uređen put ka biciklističkoj stazi koju treba da
završi opština. Instaliran je brzi internet i video nadzor.
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Foto: Eko step

-Za nas je ekološki aspekt proizvodnje jako važan. Primenjujemo savremena dostignuća u pogledu zaštite životne
sredine pa je značajan deo investicije usmeren na ekološku dimenziju celog projekta od proizvodnog pogona do
prilaza krugu fabrike. Čak smo uradili i podlogu na poligonu, da drva koja se dopremaju nebi primala bilo kakve
primese i da ostanu čista, objašnjava Božinović.
U modernizaciju voznog parka uloženo je oko 400.000
evra, nabavljeni su bageri, viljuškari, dostavna vozila.
Za proizvodnju peleta ova fabrika koristi isključivo bukovo
drvo, bez dodataka drugog drveta i primesa, što ga svrstava u red visokokaloričnih i visokokvalitetnih ekoloških
energenata. Pelet ove fabrike ima nisku emisiju CO 2 gasova, sadrži minimum vlage a pepeo pri sagorevanju je
ispod 1,2 odsto, što je na nivou evropskih standarda A2, sa
tendencijom ka A1. Razlika između ova dva standarda je
zanemarljiva i oba spadaju u sam evropski vrh, objašnjava
direktorka Božinović.
Ovo je trenutno najkvalitetniji pelet ne samo kod nas nego i u regionu, a posebna prednost je u tome što je njegova proizvodnja zasnovana u potpunosti na korišćenju
domaćih sirovina i resursa: bukovog drveta, lokalnih dobavljača, prodajne mreže, pa čak i folije za džakove i dizajna ambalaže na džakovima. Pored domaćinstava idealan
je za grejanje poslovno industrijskih prostora.

Foto: Eko step

Za sada je orijentacija samo domaće tržište, mada ima interesovanja i za izvoz.
Prošlogodišnja situacija sa peletom kada
je u vreme najveće tražnje došlo do nestašice, unela je izvesno nerazumevanje
pa u ovoj fabrici nastoje da pelet bude
dostupan svima po istoj ceni kao u predsezoni - oko 160 evra u dinarskoj protivrednosti, što je desetak procenata
jeftinije od ostalih proizvođača.
Međutim, kako ističe direktorka Božinović, „Eko Step Pellet“ ne može da utiče
na to hoće li stovarišta i veletrgovci podizati maržu više nego što je dogovoreno i opravdano, pa je veoma važno što
pelet može da se kupi direkto u fabrici
po proizvodnoj ceni.

Nedinić: Otvaranje novih radnih mesta najvažniji naš zadatak
-Otvaranje novih radnih mesta najvažniji je korak u daljem razvoju Petrovca na Mlavi. Naš grad posle
dugog niza godina sada dobija ozbiljnog investitora. Dugo je naša opština bila nevidljiva a od maja 2016.
kada smo počeli intenzivno da se bavimo realizacijom ove investicije, to više nije slučaj. Imali smo želju
i ideju da stvorimo pouzdan ambijent za preduzetnike, da izgradimo poverenje i dokažemo da naša
opština može biti pouzdan poslovni partner svima koji imaju želju da ozbiljno rade i stvaraju, i u tome
smo uspeli, rekao je Duško Nedinić, predsednik Opštine Petrovac na Mlavi.
-Izgradnja poverenja je dug proces, zapravo proces koji nema kraja jer se poverenje stalno mora
dokazivati. Petrovac na Mlavi na ovaj način pokazuje da ima politički i poslovni potencijal i dobre odnose
sa susednim opštinama sa kojima zajedno nastojimo da oživimo istočnu Srbiju, naglasio je Nedinić. On
je posebno izrazio zahvalnost kompaniji „Eko Step Pellet“ što je Petrovac dobio savremenog i sigurnog
investitora i što je na konkursu za zaposlenje, poverenje ukazano nekadašnjim radnicima. On je naglasio
da je reč o investitoru koji poslovanje zasniva na pružanju vrhunskog kvaliteta, što potvrđuje činjenica
da je pažnju usmerio na ekološki aspekt investicije i savremena dostignuća u oblasti zelene energije i
zaštite životner sredine.
Nedinić je pozvao i druge investitore da ulažu u Petrovac na Mlavi i naglasio da je zahvaljujući Vladi Srbije
ovaj kraj dobio kvalitetan putni pravac Pterovac-Požarevac, koji je primaran za unapređenje regionalne
infrastrukture. On je najavio i rekonstrukciju puta Petrovac-Krepoljin, čime će se znatno popraviti uslovi
za poslovanje na području ove opštine i regiona.
Posebna briga je posvećena radnicima, uzeti su u obzir svi -Mi smo društveno odgovorna kompanija, pored opštih
bezbednosni i zaštitni faktori. Zaposleni rade u veoma pri- doprinosa koji pripadaju lokalnoj samoupravi, pomažejatnom ambijentu, imaju plaćeno osiguranje, kompletnu mo lokalni fudbalski i rukometni klub. Otvoreni smo za
HTZ opremu, koriste usluge restorana, a u toku je izgrad- saradnju sa svim potencijalnim partnerima koji imaju konja apartmana za one koji izlaze iz druge smene, čije su risne predloge i zainteresovani su za širenje poslovne sakuće udaljene ili su iz susednih opština pa nemaju prevoz. radnje, naglašava Svetlana Božinović.
Ovi apartami kao i ceo prostor u fabrici zagrevaće se toplotnom energijom iz mini toplovoda koji će voditi od sistema proizvodnih kotlova. Tako se energija neće rasipati
nego će se koristiti za grejanje. Toplovod je još jedna investicija koja će povećati efikasnost fabrike i pobošljati
uslove rada do nivoa najviših evropskih standarda. Kako
ističe direktorka Božinović, plan je da se ovaj toplovod
stavi u funkciju krajem novembra ili najkasnije do Nove
godine.
-Mi ne želimo da jurimo profit. Naš cilj je da pravimo proizvod visokog kvaliteta i da radimo na duge staze, da budu
zadovoljni i naši radnici i građani koji se greju na naš pelet.
Ceo proces proizvodnje, bukvalno svaki džak, podleže
kontroli jer je kvalitet za nas osnovni faktor uspešnog poslovanja, ističe Svetlana Božinović.

Foto: Eko step
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Poziv srpskim firmama
da investiraju u Luku Bar

Po rečima izvršnog direktora Luke Bar, Zarija Franovića, ona bi mogla ponovo da postane
glavno transportno čvorište ovog dela Evrope, a srpske kompanije u njoj imaju „sigurnu
luku“ za svoj kapital. Železara Smederevo i Fijat su samo neke od firmi koje dugo izvoze
preko crnogorske luke. Franović kaže da ima dosta mogućnosti za kompanije iz sektora
poljoprivrede.“Trenutno su četiri kompanije iz Srbije zainteresovane za korišćenje silosa
za žita koji imaju kapacitet 30.000 tona“, kaže on

http://www.barinfo.me

Revitalizacijom pruge Beograd-Bar i izgradnjom autoputa
Bar-Boljare, stvoriće se bolje mogućnosti za transport srpske robe prema barskoj luci i obrnuto - poruka je sa prezentacije razvojnih potencijala Luke Bar u Privrednoj komori Srbije (PKS) u
Beogradu
Na značaj ove luke, kako za Srbiju, tako i za region ukazao je Nenad Đurđević, direktor Sektora za ekonomske odnose sa inostranstvom PKS. Kako je on istakao, projekti i aktivnosti koji se
realizuju na revitalizaciji pruge Beograd-Bar idu u prilog barskoj
luci da se ponovo pozicionira kao značajna destinacija za kompanije koje izvoze u svet.
„Koliko je to saobraćajno čvorište u susednoj državi važno možda
najbolje govori činjenica da su značaj Luke Bar prepoznale vlade
regiona i ona se našla u dokumentima i strategiji u okviru Berlinskog procesa i ‘Connectivity’ agende“, rekao je Đurđević na
prezentaciji održanoj 7. decembra.
Po rečima izvršnog direktora Luke Bar, Zarija Franovića, Luka Bar
mogla bi ponovo da postane glavno transportno čvorište ovog
dela Evrope, a srpske kompanije u njoj imaju „sigurnu luku“ za
svoj kapital.
„Namera poslovodstva ovog akcionarskog društva jeste da se nađe i na mapi svetskog projekta, novog ‘Puta svile’ koju je pokrenula Kina“, naglasio je izvršni direktor.
Franović je predstavnicima više od 50 srpskih kompanija koje su
zainteresovane za saradnju sa Lukom Bar predstavio sve mogućnosti koje pruža ova kompanija i pozvao ih da ulažu.
„Luka Bar ne funkcioniše više na isti način kao što je to bilo 2009.
godine jer je restrukturisana na dva državna preduzeća. Potencijal nije dovoljno iskorišćen i želimo da preko Srbije i njenih
privrednih subjekata unapredimo saradnju i povećamo kapacitete“, rekao je Franović.
On podseća da mnoge srpske kompanije poput Smederevske
Železare, Fijata i drugih, dugo izvoze preko barske luke, kao i da
ima dosta mogućnosti za kompanije iz sektora poljoprivrede.
„Trenutno su četiri kompanije iz Srbije zainteresovane za korišćenje silosa za žita koji imaju kapacitet 30.000 tona. Luka nudi i
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ulazak srpskih kompanija u strateško partnerstvo sa kapitalom
gde bi mogle da grade svoje objekte i skladišta“, objasnio je Franović.
On je naglasio da su srpskim privrednicima na raspolaganju terminal specijalizovan za pretovar ruda, boksita, otpadnog gvožđa,
žitarica, lomljenog kamena...

Imperativ Port of Adria je da postane najveća i
najmodernija luka na Južnom Jadranu

Kada se spomene crnogorski primorski grad Bar, prirodno se
na to nadovezuje i reč „luka“. Port of Adria, kako se zvanično
zove Luka Bar, se nalazi na zapadnoj strani Bara u Crnoj Gori.
Reč je o višenamenskoj luci sa operativnom obalom dužine
1.440 metara, namenskim terminalima za kontejnerske brodove, brodove generalnih tereta, RO RO brodove i kruzere.
Luka se prostire na oko 518.790 kvadratnih metara sa devet
vezova i godišnjim pretovarnim kapacitetom od 750,000 TEU
jedinica i 6 miliona tona generalnih tereta. Čitava oblast Port
of Adria je potpuno pod režimom Slobodne zone. Port of
Adria je fokusirana na razvoj i primenu najviših međunarodnih poslovnih standarda i efikasne i efektivne tehnologije,
usmerena je ka održivom rastu i stvaranju vrednosti za sve
akcionare. Njen pristup je proaktivan i usmeren ka stvaranju
uzbudljivog i dinamičnog radnog okruženja. Iz Port of Adria
kažu da udruživanjem sa strateškim partnerima pokreću nove
usluge i planiraju investicije u nove projekte. Vizija AD „Port
of Adria“ Bar je da postane navjeća i najmodernija luka na
Južnom Jadranu i distributivni centar za regiju Balkana, obezbeđujući visok kvalitet i najviše standarde u svakom aspektu
pruženih usluga. Zato i ovaj poziv srpskim kompanijama da
ulažu u nju dolazi u pravo vreme.
Na prezentaciji je saopšteno da ukupna robna razmena između
Srbije i Crne Gore u periodu januar-oktobar ove godine iznosi
646,2 miliona evra i beleži povećanje od 9,9 procenata u odnosu na isti period 2016. godine.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Повољно мјесто за
инвестирање

Геостратешка локација

У срцу југоисточне Европе, уз Коридор 10

Република Српска је смјештена у
срцу југоисточне Европе, у централном дијелу Балканског полуострва,
као један од два равноправна ентитета Босне и Херцеговине. Налази
се на самој граници са ЕУ (Хрватска),
као и граници са Србијом и Црном
Гором. Пан-европски Коридор 10
(аутопут Е70) повезује је са Европом
и Азијом, што уз жељезничку пругу,
међународни аеродром Бања Лука,
близину међународних лука на
Јадранском мору, међународну
ријеку Саву и уговоре о слободној
трговини, чини Републику Српску
идеалном стратешком локацијом за
извозно оријентисане инвеститоре.

Основни подаци о Републици Српској

Преко међународног аеродрома у
Бањој Луци Република Српска je, путем AirSerbia и међународног аеродрома „Никола Тесла“ Београд,
повезана са преко 50 свјетских
дестинација.
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Режим слободне трговине

Бесцариснки приступ тржишту од 600 милиона потрошача!

Република Српска је корисник споразума о слободној трговини и ужива преференцијални извозни режим са
великим бројем земаља у региону и свијету:
Споразум о слободној трговини CEFTA
Споразум о стабилизацији и придруживању са ЕУ
Споразум о слободној трговини између БиХ и EFTA-e (Швајцарска, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн)
Споразум о слободној трговини са Турском, те преференцијални режим са Ираном
Унилaтeрaлни прeфeрeнциjaлни рeжим сa СAД-oм, Нoвим Зeлaндoм, Швајцaрскoм, Нoрвeшкoм,
Jaпaнoм, Русиjoм, Кaзaхстaнoм, Бjeлoрусиjoм, Кaнaдoм и Aустрaлиjoм

Стимулативна инвестициона политика

Национални третман страних инвеститора
Страни инвеститори уживају национални третман у
Републици Српској, a њихова права загарантована су
Уставом. То поред осталог подразумијева слободан
трансфер добити у иностранство, слободно
запошљавање у складу са законом, право стицања
некретнина. MIGA и 42 споразума о унапређењу и заштити инвестиција, представљају поуздан систем заштите од ризика за стране инвеститоре.

Повољни трошкови пословања
Покретање пословања у Републици Српској доноси
значајно ниже трошкове пословања, не само
захваљујући режиму слободне трговине, већ и
стимулативној инвестиционој политици и конкурентним цијенама радне снаге.
Просјечна нето плата износи 427 €, а збирна стопа доприноса на плату износи 33%. Стопа пореза на доходак износи 10%, а неопорезиви дио дохотка је 102 €.
Порез на добит је 10% а ПДВ 17%.
У циљу стимулисања привреде, Република Српска нуди и друге видове пореских ослобођења као што је
укидање пореза на дивиденду, могућност добијања
статуса квалификованог инвеститора у Републику
Српску те пореске повластице за годишњи доходак по
овим основама.
Програм подршке за ново запошљавање у реалном
сектору који ће се реализовати од 2018.године у
сарадњи са Свјетском банком обезбиједиће
рефундирање трошкова за порезе и доприносе за
сваког новозапосленог радника.

Такође битно је споменути погодности које проистичу
из споразума о избјегавању двоструког опорезивања
са 39 земаља свијета.
Посебно истичемо да Република Српска спада међу
најповољније дестинације када је у питању цијена
електричне енергије у односу на цијели регион и ЕУ
(0,047 EUR /kWH)
Однос квалитета и цијене радне снаге је такође
повољан.
Пословни простори се могу купити или изнајмити по
повољним цијенама, а више информација је доступно
путем интернет Регистра цијенама непокретности
Републике Српске https://rcn.rgurs.org/ који води
евиденцију по којим цијенама се продају куће, станови, пословни простори као и земљиште у одређеном
дијелу неке општине или града у Републици Српској.

Квалификована и цјеновно конкурентна радна снага

60% незапослених има средње или више образовање, а 30% је млађе од 30 година

Тржиште рада Републике Српске током протеклих десетак година доживљава битне промјене и још увијек
је врло динамично. Карактерише га стопа незапослености од 29,5% (2016.) коју са становништа инвеститора можемо посматрати као потенцијал. Структура
радне снаге се повећава у корист високо образованих
кадрова, који траже запослење.
Готово 60% лица која траже посао имају средње или
више образовање, а њих 30% је млађе од 30 година.
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Уз подршку Завода за запошљавање, инвеститори могу да рачунају да ће у кратком року регрутовати искусну и квалитетну радну снагу по конкуретним цијенама.
Просечна нето плата 427 €, при чему су најниже плате
у сектору административних и помоћних услужних
дјелатности (испод 270 €) а највише у финансијском
сектору, информационим и комуникационим
технологијама и енергетици (више од 530 €).

Кључни сектори у Републици Српској

Пољопривреда, металска и дрвна индустрија, енергетика, туризам
Пољопривреда: Велику компаративну предност
пољопривреде Републике Српске чини величина
пољопривредног земљишта по глави становника која
износи 0.9 ha, што је изнад просјека већине европских земаља, као и значајне површине неискориштеног пољопривредног земљишта- 816.000ha обрадивог
земљишта. Повољни климатски услови омогућавају
гајење широке лепезе пољопривредних култура, што
уз незагађеност плодног земљишта, воде и ваздуха
пружа велике могућности за производњу органске
хране.
Металска индустрија: Највећи извозници из Републике Српске послују у металском сектору – чему су
допринијели конкурентна цијена рада, добар географски положај, ниски транспортни трошкови, као и
значајни извори сировина.Метална индустрија
учествује са 16,8% у укупно оствареној производњи
индустрије Републике Српске, запошљава 23,7% од
укупно запослених у прерађивачкој индустрији и извози 28,3% укупног извоза прерађивачке индустрије
што га чини сектором са највећим извозом у Републици Српској.
Дрвна индустрија: Република Српска има 150 година дугу традицију у обради дрвета, а прeмa
aпсoлутнoj шумoвитoсти (50%) и укупним зaлихaмa у
нeтo прирaсту дрвнe мaсe зaузимa знaчajнo мjeстo у
Eврoпи. Укупна залиха у шумама у својини Републике
Српске се процјењује на око 184.545.000 m³ или 81.2%

од укупне залихе шума Републике Српске, а у шумама
у приватном власништву око 44.846.300 m³ или 18.8%
од укупне залихе шума Републике Српске, а од чега су
35% четинари и 65% лишћари. Дозвољени/планирани
обим сјеча (етат) у шумама у својини Републике Српске
износи око 2.000.000 m³ шумских дрвних сортимената, а у шумама у приватној својини око 300.000 m³.
Енергетика: Сливови ријека ријека Требишњице,
Дрине и Врбаса представљају богат хидро-енергетски
петонцијал који износи 10.000 GWh годишње, од чега
је 70% неискоришћено. Захваљујући значајним резервама угља, производња струје из термоелектрана је
преко 50% укупно произведене струје. Република
Српска спада у значајне извознике електричне
енергије у Југоисточној Европи.
Туризам: Олимпијска планина Јахорина и више од
200 регистрованих термалних, термоминералних и
слабо радиоактвних извора љековитих вода чине Републику Српску иделаном локацијом за развој спортско-рекреативног и бањског туризма. Мастер планом
Јахорина предвиђена су улагања од 400 мил € за
развој туристичке инфраструктуре. Република Српска
има три национална парка: Сутјеска, Козара и Дрина.
Национални парк Сутјеска укључује Перућицу, једину
прашуму у Европи са 8 глацијалних језера, као и великим бројем ендемских врста биљака и шароликим
животињским свијетом.

38 privredni.rs

Повољно пословно окружење

Покретање пословања за 3 дана, 5 процедура и до 100 €
Влада Републике Српске и локалне самоуправе улажу значајне напоре у реформу администрације и стварање
повољног пословног окружења.
Захваљујући реформи регистрације пословања, за оснивање фирме у Републици Српској потребно је само 3
дaна, и мaњe oд 100 € укупних трoшкoвa. У току је процес успостављања е-регистрације пословних субјеката
у Републици Српској. Савремени закони о јавно-приватним партнерствима, концесијама, те закон о привредним друштвима, осигуравају ефикасно инвестирање кроз greenfield или brownfield (приватизација) улагање,
ЈПП и концесије.
У циљу унапријеђења и хармонизације локалних услова пословања са другим земљама југоисточне Европе,
Република Српска од 2012. учествује у регионалном програму Цертификације општина са повољним пословним
окружењем (BFC SEE). Тренутно је у Републици Српској церификовано 9 градова и општина.

Квалитет живота у Републици Српској
Живот у Републици Српској се не разликује од живота у земљама Европске Уније јер богата понуда Републике
Српске у потупности задовољава потребе савременог човјека. Богати културни садржаји и много прилика за
добру забаву чине да савремени човјек заборави на проблеме са којима се сусреће у пословном и приватном
животу.

Бања Лука главни административни и културни
центар Републике Српске.

административни центар РС

Требиње, популарна туристичка
дестинација на само 30 км од Јадранског
мора.
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Република Српска била је домаћин
Свјетског првенства у рафтингу
2009. године, те Европског првенства које је
одржано 2015. године.

Олимпијска љепотица Јахорина,
модерни ски центар Републике Српске.

вишеградски мост, познатији као „На Дрини
ћуприја“ подигнут је 1577. године, а саградио
га је Мехмед-паша Соколивић, и налази се на
UNESCO листи свјетске културне баштине. Био је
инспирација познатом књижевинку и добитнику
Нобвелове награде Иви Андрићу.

On-line приступ информацијама за инвеститоре

Влада Републике Српске има више портала који су намијењени инвеститорима
На порталу www.investsrpska.net налазе се
опште информације намијењене инвеститорима, а у вези са регулативом, процедурама,
трошковима пословања, институцијама које
су на располагању инвеститорима.
На овом порталу могуће је наћи преко 40
приједога комерцијалних пројеката за
инвестирање. Портал омогућава и да заинтересовани инвеститори путем e-maila или директних контаката са Минситарством за
економске односе и регионалну сарадњу, као
координатором, остваре комуникацију и
добију неопходне информације.
Портал http://bizreg.esrpska.com/ представља централну базу података о регистрованим привредним субјектима у Републици
Српској.
Портал www.regoborenja.net обухвата све
потврде, рјешења, дозволе, које издају републички органи управе.
Путем опције „поставите питање“ заинтерсовани привредници могу да сазнају информације о свом пословању.

КОНТАКТ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ
Влада Републике Српске

Министарство за економске односе и
регионалну сарадњу
051/339-324
051/339-647
Трг Републике Српске 1,
78000 Бања Лука
E-mail:		
meoi@meoi.vladars.net
investsrpska@meoi.vladars.net
WEB портали:
		www.vladars.net
		
www.investsrpska.net
		
www.regodobrenja.net
Тел:		
Факс:		
Адреса:
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