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Spiker:
U narednim minutima moći ćete da čujete šta poslodavci očekuju u ovoj godini preduzetništva  i šta  je
ono što im je potrebno a o tome ćemo razgovarati sa Nebojšom Atanckovićem koji je predsednik Unije
poslodavaca Srbije, dobar dan i dobro došli.
Nebojša Atanacković predsednik Unije poslodavaca Srbije:
Hvala na pozivu.
Spiker:
Možda da krenemo od onoga što  je najsvežije,  to  je  informacija od ponedeljka da će od 15. marta svi
poslodavci  i  preduzetnici  moći  da  predaju  elektronski  obrazac  M4  i  najavljeno  je  da  ovom  odlukom  i
ovom novom praksom očekuju se brojne uštede na svim nivoima.
Nebojša Atanacković predsednik Unije poslodavaca Srbije:
To je vest koju su poslodavci čekali godinama, međutim evo došlo je vreme da to uđe u praksu, ja se
nadam  da  će  to  da  dobro  funkcioniše  i  ja  to  vidim  kao  najavu  da  će  se  realizovati  najveći  deo  onog
programa koji je ministar privede predočio i o kome je govorio nešto ranije, da je to praktično početak
realizacije tog programa koja je vezana sa samim nazivom ove godine da je ovo godina preduzetništva.
Postoje brojne stvari koje su tu predviđene, neka ovo bude jedna kao početna  i nadam se da će  i ova
uspeti  a  i  sledeće  koje  se  najavljuju.  One  su  uglavnom  vezane  slično  ovome,  da  se  poslodavcima,
naročito  onim  malima  olakša  poslovanje  time  što  neće  morati  satima  da  čekaju  na  nekom  šalteru,
jednostavno da će ta administrativna podrška biti podrška a ne problem.
Spiker:
Ovo su upravo kadrovi koje gledamo od ponedeljka kada je i objavljena ova informacija. Šta je do sada
još  uvek  urađeno  kada  je  u  pitanju  poboljšanje  tog  poslovnog  ambijenta. Ovo  jeste  jedna  od  stvari  i
zaista jeste olakšanje za poslodavce i za preduzetnike.
Nebojša Atanacković predsednik Unije poslodavaca Srbije:
Ovaj program koji  je prezentiran, vezano sa tom godinom preduzetništva koja se nadam da će postati
tek prva godina preduzetništva, da će i naredne godine da se i tako zovu i da ako ćemo sada krenuti da
pomognemo preudzetnicima da će to da se i nastavi kasnije u narednim godinama. Jer jednostavno, mi
ne  možemo  računati  ni  na  veće  zapošljavanje  ni  na  neke  bolje  veće  privredne  uspehe  ukoliko  ne
pomognemo onima koji su praktično zapošljavaju po jednog ili dva radnika ili sami sebe zapošljavaju. Ali
zato ako se pogleda koji  je njihov broj, onda  je  to vrlo  značajno za nacionalnu privredu ali  i  za  same
nezaposlen.e  Jer  u  ovom  momentu  imamo  nešto  više  od  330.000  preduzetnika,  različitih  formi
organizovanja od čega 99,5 predstavljaju ti mali  i nešto ne mali, nego mikro  i mali, odnosno zanatlije,
tako da je to praktično nama početni osnov ako želimo nešto više da uradimo u privredi.
Spiker:
Koji je značaj tih i malih i srednjih preduzeća i preduzetnika za našu privredu?
Nebojša Atanacković predsednik Unije poslodavaca Srbije:
Oni  zapošljavaju  jedan,  ne  mogu  sad  da  ne  bih  pogrešio  statistički  ali  ogroman  broj  ljudi  angažuju,
računa se da 950.000 radi u tom privatnom sektoru koji uglavnom čine ta mikro  i mala preduzeća. ne
samo kod nas, to je pojava i svuda u svetu i u razvijenom Japanu i slično. S tim što oni imaju malo više
mogućnosti, nisu razvijali  to  tako stihijski nego to  je ostalo njima niz desetina godina pre, da  ti mali  i
mikro praktično čine sastavni deo velikih, pa onda oni za najveće kompanije svetske proizvode određene
delvoe. Jedna sasvim mala kompanija je u stanju da u potpunosti snabdeva sa jednom komponentom ne
znam  recimo  da  li  Soni  ili  Tojotu  tako  da  praktično  ima  uspeh  i  ta  velika  kompanija,  a  i  onaj  koji
snabdeva tim delovima.
Spiker:
Šta je trenutno potrebno poslodavcima i preduzetnicima u Srbiji, šta je ono što se očekuje za ovu godinu
preduzetništva, prema nekim  istraživanjima preduzetnici  su  istakli  kao  jednu od poteškoća, ono što  je
njima kamen spoticanja ta velika i obimna administracija, birokratija i td. Dakle šta je ono što očekujete
u ovoj godini preduzetništva?
Nebojša Atanacković predsednik Unije poslodavaca Srbije:
Puno  toga  u  ovom  programu  se  odnosi  na  zakonodavstvo.  Dogovoreno  je  na  kolegijumu  socijalnog
saveta da se na sledećoj sednici za koju smo ostavili mogućnost da se ministar privrede izjasni da li će
biti 18. ili će biti 31. da i sindikate i ostale delove vlade izvesti detaljnije o tome šta se planira, na koji
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način da se pomogne pre svega preduzetnicima. Međutim, osnov čak recimo sada, bez obzira na razne
restrikcije, ove godine je odvojeno, predviđeno je da bude odvojeno čak 16 milijardi din od čega negde
skoro 30% nepovratnih sredstava da bi se dala  i u materijalnom smislu  ta pomoć tim preduzetnicima,
odnosno malim  i mikro preduzećima. Mislim da  je  to novina, do sada se uglavnom dešavalo  i kada su
davane određene subvencije, one su davane nekim zaslužnim navodno velikim, a pokazalo se da u stvari
nisu veliki. Kod nas praktično prave rezultate, baš prave anonimne firme koje su nastale onako uz muku
njihovih osnivača, i zanatskih radnji pa onda tako idejama i vrednoćom vlasnika su uspevale da dođu i da
postanu i izvoznici i značajni delovi privrede. Mislim da je vreme da sledimo primer ei tih drugih zemalja i
da počnemo drugačije da gledamo na preduzetnike. Čak recimo sad je uočeno da je potrebno menjati i i
strukturu  škola,  odnosno  da  treba  od  malih  nogu  iz  osnovne  škole,  da  ne  kažem  kroz  srednju,
jednostavno  ići  i  razvijati  taj  preduzetničlkii  duh  koji  je  kod  nas  u  velikoj meri  izostao. Mislim,  .to  je
jedan , možda za preduzetnike potrebno je da ima i podređen jedan psihički odnos prema tome,. Mora da
bude spreman da malo više žrtvuje, da nekad malo i rizikuje.
Spiker:
Šta je ono što je preduzetnicima najpotrebnije u Srbiji?
Nebojša Atanacković predsednik Unije poslodavaca Srbije:
Mislim da je ...
Spiker:
I za šta ćete se vi kao predstavnik poslodavaca zalagati za koja prava, koje olakšice?
Nebojša Atanacković predsednik Unije poslodavaca Srbije:
Mi neprekidno govorimo, to dosta ovako zvuči nekad i nedovoljno nekome jasno, tražimo jednom rečju
privredni  ambijent.  Tražimo  situaciju  u  kojoj  je  praktično  da  privrednici  dobiju  podršku  od  države, mi
često ističemo da u nekim domenima nemamo toliko problema sa konkurencijom, njih pobeđujemo da li
cenom, da li nekim drugim stvarima, ali najveći je problem borba sa državom. A država je suviše jaka da
bi pojedinac mogao da je pobedi. I ove mere koje se pre svega odnose na nivo republike i Ministarstva
privrede, one neće da naprave dovoljno rezultata, ukoliko lokalne samouprave ih ne podrže. Moje kolege
privrednici,  poslodavci  imaju  najviše  problema  u  lokalnim  samoupravama.  Jer  često  zahtevi  lokalnih
samouprava su preko realnosti, preko mogućnosti te male privrede u njihovim opštinama.
Spiker:
Videćemo  svakako  kako  će  se  odvijati  situacija  i  kako  će  se  i  sprovoditi  zakon  koji  je  usvojen.  Vama
hvala na ovim značajnim i novim informacijama.
Nebojša Atanacković predsednik Unije poslodavaca Srbije:
Pa  dobro,  ja  se  uvek  odazovem  na  vaš  poziv  jer  smatram  da  je  korisno  da  javnost  dobije  neke
informacije od Unije poslodavaca koja predstavlja jeadn značajan stub naše privrede.
Spiker:
Hvala još jednom.
Nebojša Atanacković predsednik Unije poslodavaca Srbije:
Hvala i vama.
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