
Чувени светски дизајнер Филип Плајн посетио Србију 

Немачки модни дизајнер Филип Плајн, са седиштем фирме „Philipp Plein International Group“ у 
Швајцарској, је тренутно један од најпопуларнијих дизајнера на свету. Он је посетио 1. марта 
2021 фабрику текстила „LUSS Textile“ у Драганићи (близу Рашке), где је са власницима те фирме 
разговарао о могућностима за упостављање пословне сарадње. Водећи креатор, који је диктирао 
модне трендове и направио фасцинантну светску каријеру, је изразио задовољство након посете 
фабрици. По процени председника Привредне коморе Србије, Марка Чадежа, фабрика у 
Драганићи је једна међу најмодернијим у Европи.  

Више о томе, кликните овде: 

https://www.novosti.rs/vesti/ekonomija/970403/raski-siti-filip-plejn-nemacki-dizajner-razmatra-
saradnju-srpskom-fabrikom-draganica 

 

 

 

 



Нова електрана на биогас у Србији (26.1.2021.) 

 

У Новом Милошеву у погон је пуштена нова електрана на биогас, која је заједнички пројекат српске фирме 
"Архар Тех" и швајцарске енергетске "МЕТ групе". Ново 100 одсто еколошко постројење за производњу 
електричне и топлотне енергије има капацитет од 1,2 МW.  Нови погон, вредан пет милиона евра, изграђен 
је, упркос проблемима због вирусне пандемије, за само осам месеци. 

опширније: кликнути овде  http://www.politika.rs/scc/clanak/471629/ 

 

АМБАСАДОР БРАДИЋ – КУПУЈМО ДОМАЋЕ И У ЕВРОПИ 

Амбасадор Републике Србије у Швајцарској Горан Брадић позвао је дијаспору да циљано купују српске 
производе и у иностранству („Вести“, 25.1.2021.).  

Опширније о овоме погледати  на линку  https://www.vesti-online.com/kupujmo-srpsko-i-u-evropi/ 

 

 



ПРОИЗВОДИ ОД СРПСКЕ БУНДЕВЕ УСКОРО У ШВАЈЦАРСКОЈ?  

Амбасадор Републике Србије у Швајцарској Горан Брадић разговарао је 23. јануара са г. Срђаном 
Бошњаковићем, оснивачем фирме ЈСО Д.о.о. у Новом Милошеву, која се бави производњом и прерадом 
бундеве, о могућностима за извоз бундевиног уља и семенки. Пласман робе на швајцарско тржиште из 
држава Југоисточне Европе, међу којима је Србија, а које нису чланице ЕУ, није нимало једноставан и лак 
процес, али квалитетни произвођачи, када остваре контакт са заинтересованим партнерима, лакше могу да 
савладају све баријере, оценио је Бошњаковић. Брадић је обећао помоћ Амбасаде у остваривању контаката 
са дистрибутерима прехрамбених производа у Швајцарској.  

Више информација о производима фирме из Н. Милошева доступно је на сајту: www. jso.rs 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ СРБИЈЕ АНА БРНАБИЋ: "ДОЛАЗАК ИБМ-а ПРЕКРЕТНИЦА ЗА 
СРБИЈУ", 02.12.2020. 
 
Америчка технолошка компанија ИБМ постала је први корисник Државног дата центра у Крагујевцу. 
Председница Владе Ана Брнабић оценила је да је то прекретница за даљу транзицију Србије.  
"Огроман успех и важна вест за Србију. Ово је прекретница не само за нашу даљу транзицију ка економији 
заснованој на иновацијама, већ и за даље јачање кредибилитета Србије као стабилне и сигурне земље. Хвала 
партнерима из ИБМ на поверењу", написала је председница Владе на Твитер налогу.  
 



Канцеларија за информационе технологије и електронску управу објавила је на овој друштвеној мрежи да је 
америчка компанија ИБМ која се бави рачунарским технологијама постала први комерцијални корисник 
Државног дата центра у Крагујевцу, као и да је 2.12.2020. потписан Уговор о смештању опреме ове компаније 
у тај центар. 
 
 

 
Foto: Twitter, Kancelarija za ITE, @kancelarijaITE 
 
 
 
СРБИЈА МЕЂУ ТОП ПЕТ ЗЕМАЉА ЗА БЛОКЧЕЈН ЕКСПЕРТЕ: Сарадња Србије и Дубајиа у новим 
технологијама  
 
На онлајн скупу представника привредних комора Србије и Дубаија, одржаном 19.11.2020. године, 
закључено је да ће две коморе радити на заједничким пројектима из области блокчејн технологија.  
Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж рекао је да је према извештају организације "Стартап 
Геноме" Србија међу пет земаља у свету које су најбоље место за блокчејн експерте. Он је навео да је са 
представницима блокчејн заједнице разговарао о томе како да се ова технологија приближи људима и да се 
искористи у смањењу трошкова и подизању продуктивности. 
 
Председник Привредне коморе Дубаија Хамад Буамим, изразио је задовољство могућношћу да сарађују са 
Привредном комором Србије на корист привредника. Блокчејн за Дубаи је, према његовим речима, веома 
занимљива област и њихов циљ је да многе државне сервисе и услуге реализују и трансформишу користећи 
ову технологију. Буамим истиче да ће то донети многе користи, у виду уштеда, веће ефикасности, брзине. 
 
УАЕ су једна од најиновативнијих економија света, где се блокчејн технологија примењује у многим 
областима живота и пословања, као што су трговина, праћење ланаца снабдевања, заштита докумената. 
 

 

 

ЧАЧАК И ШВАЈЦАРСКА АМБАСАДА ЗАЈЕДНО ФИНАНСИРАЈУ ПРОЈЕКАТ „ЗНАЊЕМ ДО ПОСЛА“ 



У оквиру заједничког пројекта Амбасаде Швајцарске Конфедерације у Београду и Града Чачка “Знањем до 
посла”, 50 младих Чачана имаће могућност да кроз едукацију у локалним компанијама стекну искуства, а 
потом и да се запосле.  

Споразум о сарадњи потписали су директор  пројекта Оливер Штрајт и градоначелник Чачка Милун 
Тодоровић. 

- Ово је најбољи пример добре праксе јер је локална самоуправа одлучила да финансијски допринесе 
запошљавању младих. Тиме је дат позитиван сигнал о томе колико је Чачку битно да људи остану и 
напредују у овом лепом крају, где постоје могућности и за рад фирми које имају велике извозне планове, јер 
раде користећи модерне технологије - нагласио је Штрајт. Он је истакао и да је од око 1.100 едукованих 
младих особа чак 72% задржало послове за које су били обучавани у компанијама. 

 

 

НЕСТЛЕ ФАБРИКА У СУРЧИНУ ОРГАНИЗОВАЛА ОНЛАЈН “ЕКО ТУРУ“ 

Компанија Нестлe, један од глобалних лидера у производњи хране и пића, организовала је онлајн обилазак 
фабрике у Сурчину, под називом „Еко тура: Обилазак Нестлe фабрике у Сурчину”. Овом приликом, велики 
број представника државних институција, пословних партнера и медија имао је прилику да се упозна са 
начином функционисања фабрике, захваљујући којем је постала прва фабрика у Србији са нултим утицајем 
на животну средину.  
Више о онлајн обиласку фабрике можете погледати ОВДЕ 

https://www.b92.net/biz/pr/pr.php?nav_category=1244&yyyy=2020&mm=10&dd=30&nav_id=1755565 
 
 
 
 
ЕВРОПСКА КОМИСИЈА ПОТВРДИЛА ДА ЈЕ СРБИЈА ЛИДЕР У ЕВРОПИ СА РАСТОМ БДП ОД 5% 
 
Европска комисија у кварталном извештају о економским кретањима у земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за 
чланство у ЕУ наводи да је Србија у првом кварталу 2020. остварила раст бруто домаћег производа од 5,0%. 
Иза Србије се налазе Црна Гора (2,7), Босна и Херцеговина (2,0), Северна Македонија (0,2) и Албанија (-2,5). Србија је имала 
већи раст БДП и од Турске која је остварила 4,5%. 
Комисија истиче да су оваквом међугодишњем расту подједнако допринели повећање бруто инвестиција, државне и приватне 
потрошње, као и промена стања залиха. Раст државне потрошње се убрзао, 12% на годишњем нивоу, док је раст бруто 
инвестиција у основни капитал износио 10,7%. Пораст потрошње домаћинстава остао је углавном стабилан, 3,2% на 
годишњем нивоу. 
У извештају се такође наводи да је стопа незапослености становништва старијег од 15 година и даље остала стабилна на 9,7% 
у првом тромесечју 2020. године, те да је смањена за 2,4% у односу на прошлу годину и за отприлике половину у односу на 
пре пет година. 



 

 

 

ФАЈНЕНШЕЛ ТАЈМС О ИТ СЕКТОРУ У СРБИЈИ 

Један од најутицајнијих дневних листова на свету, Фајненшел Тајмс (Финанциал Тимес), доноси позитивну причу о технолошкој 
сцени у Србији. Британски лист истиче заокруженост домаћег дигиталног екосистема, доступност квалитетног ИТ кадра у нашој 
земљи, издваја странце и повратнике из иностранства као групе појединаца који позитивно утичу на раст у овом сектору, али 
указује и на препреке на путу даљег развоја. 
      Дописница за југоисточну Европу и познавалац прилика у региону, новинарка Фајненшел тајмса Валери Хопкинс у тексту 
препознаје да у Србији постоји значајан таленат и многе успешне технолошке компаније. 
       Поред поређења са Берлином када се говори о ноћном животу, ауторка вуче паралелу и између београдске и, у целом свету 
препознате, берлинске стартап сцене. Посебно напомиње да су у последњих десет година многи технолошки предузетници 
изабрали баш Србију за место где ће основати своје компаније, као и да неки од светских технолошких гиганата своје производе 
развијају управо у Србији. 
       Осим паралела са великим технолошким центрима, из разговора са представницима Иницијативе „Дигитална Србија” коју 
описује као невладину организацију која промовише интересе дигиталне индустрије, ауторка издваја да је српска стартап сцена у 
раној фази развоја, као и да целокупни сектор бележи изузетно висок годишњи раст од 20 одсто. На то додаје да се последњих 
година стартап екосистем развио у смислу разноликости подсектора и бизнис модела. Као позитивна промена на државном нивоу 
истиче се стратешка одлука о подизању нивоа технолошких знања, пре свега кроз увођење програмирања у обавезни програм за 
све основце. 
       На овом генерално успешном путу уочене су и препреке које и даље нису савладане, као што је недостатак бизнис знања која 
су, поред техничких, потребна за развој и продају дигиталних производа и услуга на светском тржишту. Као другу, Финанциал 
Тимес види недовољно брзо прилагођавање домаћег законског оквира свету технолошког предузетништва. Док су добри потези, 
рецимо, препознати у увођењу механизма сличног опцијама на акције, тј. могућности да стартапи дају уделе у власништву 
својим запосленима, као огромна препрека на даљем путу развоја српског дигиталног екосистема наводе се ограничења која 
поставља Закон о девизном пословању. 
       Такође, у чланку се наводи да важан део домаће ИТ сцене чине повратници из иностранства, али и дигитални номади – 
професионалци из других земаља којима природа посла омогућава да, уз помоћ технологије, раде са било које тачке на планети, 
па и из Србије. 
       Саговорници из неких од водећих српских дигиталних компанија и организација које сарађују са њима слажу се да велика 
вредност домаћег дигиталног екосистема лежи у постојећем таленту. Препознавши да је потрага за квалитетним кадром у Србији 
налик глобалној, новинарка се осврће и на године кризе које су, према речима Косте Андрића из ИЦТ Хуб-а, створиле људе чије 
је размишљање усмерено на решавање проблема, док су на тржишту оставиле неискоришћен простор за инвеститоре. 
       Посебан простор у тексту дат је ставу да на нашим просторима постоји већа глад за успехом и снажнији осећај припадности 
него у неким другим деловима света, те да се запослени дуже задржавају на радним местима. Из разговора са технолошким 
експертима, новинарка закључује да Србија запосленима и инвеститорима, уколико размишљају дугорочно, пружа више 
стабилности од неких других технолошких центара. 



 

 

ОТВОРЕН НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК У НИШУ, 09.06.2020. 

Научно-технолошки парк у Нишу отворен је 09.06.2020. године, у присуству председника Републике Србије Александра Вучића, 
председнице Владе Ане Брнабић и министра просвете, науке и технолошког развоја Младена Шарчевића. 
НТП Ниш је организација која у блиској сарадњи са Универзитетом и академском заједницом обезбеђује инфраструктуру и 
услуге за помоћ иновативним предузећима у остваривању пословних успеха на тржишту, посебно у области високих технологија. 
Фирме које се буду уселиле у НТП почеће да раде у августу, а укупно ће имати на располагању 14.000 квадрата. НТП ће имати 20 
старт ап компанија и 13 технолошко-развојних, а једна компанија је везана и за технолошко-развојни и за стартап део. 
       Председник Вучић је навео да је у НТП уложено 12,5 милиона евра, а да ће укупна улагања, заједно са инвестицијом у 
основање Стартап центар Ниш који ће постати део НТП-а и лабораторијском ламелом Електронског факултета, премашити 20 
милиона евра. 
       Швајцарска је значајно помогла развој научно-технолошких паркова у Србији, а њен амбасадор у Србији Филип Ге, 
присутвовао је отварању НТП Ниш. Том приликом, амбасадор Ге је посебно истакао пријатељство и солидарност Србије и 
Швајцарске и навео да су иновације у Србији постале стратешки приоритет, не само на папиру, већ и у пракси. Додао је да му је 
драго што Швајцарска томе доприноси кроз пројекат "Подстицање извоза кроз развој научно-технолошких паркова", у који је 
уложила 3,5 милиона евра. Амбасадор Ге је нагласио да је циљ даљи развој мреже научних паркова која ће поспешити привредни 
раст кроз иновације, као и конкурентност и борби против одлива мозгова. 

 

 

Фото: Председништво / Димитрије Голл 



 

Фото: Председништво / Димитрије Голл  

 

 
ШВАЈЦАРСКА КОМПАНИЈА „REGENT“ СТИЖЕ У СРБИЈУ 
Председник Општине Свилајнац Предраг Милановић потписао је, у Базелу, уговор са швајцарском компанијом "Regent", која се 
бави производњом електричне расвете. Нови страни инвеститор изнајмио је објекат од преко 1.000 квадрата у Свилајнцу, где ће 
започети своју производњу, а истовремено се за ову компанију гради фабрика која ће у првој фази обухватити око 6.000 квадрата, 
а у другој још толико. Укупна вредност инвестиције је око осам милиона евра, а донеће 130 нових радних места. Компанија у 
Свилајнцу почиње са радом већ у априлу ове године. 
Приликом посете седишту швајцарске компаније, делегација Општине Свилајнац упознала је и раднике из Србије који дуги низ 
година раде за ову компанију и који су рекли да је "Regent" одличан послодавац и да су веома задовољни условима рада у 
компанији. 
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ФАБРИКА „BARRY CALLEBAUT“ У СРБИЈИ 
 
Водећи светски произвођач висококвалитетне чоколаде и какао производа „Бери Калебо“ из Швајцарске (Barry Callebaut), поставила је 
камен темељац за изградњу фабрике у Новом Саду. Ова мултинационална компанија уложиће 50 милиона евра у фабрику у Србији, 
која ће обезбедити 100 нових радних места. 
       Председник Србије Александар Вучић, који је присутвовао постављању камена темељца, истакао је да је „Бери Калебо“ доказ 
великог успеха јер најбоља технологија за прављење чоколаде у Европи стиже у Србију. Истакао је да ће фабрика у Новом Саду бити 
њихова највећа и најлепша фабрика у Југоисточној Европи и  навео да ће плате инжењера и технолога бити на европском нивоу, а 
плате радника далеко изнад српског просека. 
       Стојан Кемера (Stojan Kemera), генерални директор ове компаније за југоисточну Европу недавно је изјавио на Копаоник бизнис 
форуму да ће градња трајати око 12 месеци, што значи да би требало да буде отворена у првом кварталу идуће године. Он је најавио и 
развојни центар „Чоколадна академија“, одмах поред фабрике, планиран на 2.000 квадрата. 
       Кeмера је истакао да ће фабрика бити извозно оријентисана, али ће бити и хаб за све домаће кондиторе и занатлије. Предвиђа да ће 
годишње извозити робу у вредности 150 милиона евра. Антоан Десент Африк (Antoine de St-Afrique), главни извршни директор 
компаније, навео је да ће фабрика у Новом Саду представљати регионални центар, из ког ће „Бери Калебо“ снабдевати чоколадом 
тржишта југоисточне Европе. 
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БРИТАНСКИ НЕДЕЉНИК „ЕКОНОМИСТ“ („THE ECONOMIST“): „НЕОЧЕКИВАНИ ТЕХНОЛОШКИ УСПЕХ 
У СРБИЈИ“ 
 
Британски недељник „Економист“ наводи да је дигитална технологија тренутно најбрже растућа српска индустрија. Прогнозира да би 
на другом месту могла да се нађе прозводња литијума, узимајући у обзир да „Србија лежи на једном од највећих налазишта литијума 
на континенту, који представља основни састојак за производњу батерија за електричне аутомобиле“. У прилог томе, наводи се да је 
„Рио Тинто“ уложио 200 милиона долара у истраживање локација у близини Лознице и да би, уколико управа компаније одобри, 
производња кренула 2025. године. 
       „Економист“ наводи да технолошки сектор, који запошљава 45.000 људи, чини најмање 6% српског БДП, а да улагања Владе 
Србије у дигиталну инфраструктуру износе 79 милиона долара. Циртирајући Зоју Кукић из „Иницијативе за дигиталну Србију“ лист 
преноси - „Стране фирме су у протеклих шест година уложиле више од 500 милиона долара на српске стартап компаније. 
       Угледни недељник истиче да је прошлогодишњи извоз ИТ сектора достигао 1,4 милијарде евра (1,5 милијарди долара), што је 
повећање од 55% у односу на 2017. годину.    Указује и на допринос Срба из дијаспоре ИТ сектору, који су се вратили у матицу са ИТ 
вештинама, контактима и капиталом – „Технолошки сектор је један од ретких који мами квалификоване људе да се врате у Србију. 
Многи челни људи у овој индустрији, укључујући Драгана Томовића, који води Мајкрософтов развојни центар у Београду, чине Срби 
из дијаспоре…“ 
       Додаје се да је део образовног система у Србији и кодирање, које се предаје у основним школама, те да број дипломаца 
припремљених за технолошке послове на годишњем нивоу износи 5.000.  – „Развој блокчејна и видео игара већ чине велики део 
дигиталне економије Србије. "Top Eleven", фудбалска игрица коју производи „Нордеус“, најпознатија технолошка компанија у Србији, 
има 219 милиона регистрованих корисника“. 



 

 
ФАЈНЕНШЕЛ ТАЈМС О ЕКОНОМСКОМ И ФИНАНСИЈСКОМ УСПЕХУ СРБИЈЕ 
       Британски дневни лист „Фајненшел тајмс“ (The Financial Times), оценио је да се Србија од 2012. године препородила и постала 
стабилна економија. Лист наводи да Србија готово седам година континуирано бележи раст страних инвестиција и бруто домаћег 
производа, као и пад нивоа јавног дуга и незапослености, апострофирајући њен успех у управљању јавним дугом. 
       У специјалном додатку, објављеном почетком фебруара, под насловом „Србија муњевито иде напред“, британски лист је кроз 
интервју са министром финансија Р. Србије Синишом Малим и три тематска текста, представио успех економских и фискалних 
реформи Србије, које су је сврстале међу водеће европске економије. Министар финансија Синиша Мали је у интервјуу најавио 
нови инвестициони план „Србија 2025“, према којем ће, поред буџетских средстава, у основну инфраструктуру бити уложено 
додатних 14 милијарди евра. 
       „Фајненшел тајмс“ подсећа да је Србија прошле године проглашена за светског лидера по страним гринфилд инвестицијама, 
узимајући у обзир ниво БДП-а, на ранг листи „fDi Intelligence”. Истиче се да већина страних инвестиција, око 70 одсто, и даље 
долази из земаља ЕУ, нарочито из Немачке, Италије, Холандије и Аустрије, које су уложиле велика средства у српску производњу, 
посебно у аутомобилске компоненте, али да су значајне и америчке директне инвестиције, као и кинеске, које су последњих година 
значајно порасле. 
       Преносећи изјаву председника Привредне коморе Србије Марка Чадежа, британски дневник наводи да страни инвеститори 
наилазе у Србији на неке од најнижих оперативних трошкова у европским оквирима, на пореске и царинске олакшице, државне 
субвенције и подстицаје локалних самоуправа. Људски ресурси се, такође, наводе као једна од предности земље – поред високог 
броја оних који говоре енглески, Србија је рангирана на 27. месту међу 157 земаља према индексу људског капитала Светске банке, 
што је највише место у региону. 
       Посебан акценат је стављен на развој сектора ИТ услуга у Србији, софтвера и хардвера, уз истицање да је реч о најбрже 
растућем делу инсустрије у земљи, који је забележио до сада невиђен ниво страних улагања. Закључује се да би управо развој 
технолошког сектора у земљи могао преокренути процес „одлива мозгова“, присутан на целом Балкану. 

 

 
 
СВЕТСКА БАНКА ПРЕДВИЂА УБРЗАН РАСТ СРПСКЕ ЕКОНОМИЈЕ ДО 7% 
 
Светска банка је у извештају под називом „Нова агенда за раст Србије“ предвидела да би тренутна стопа раста српске економије од 
3-4%, могла да се увећа до 7% у наредној деценији, уз детаљан опис стратегије која би помогла бржем остварењу економског раста 
Србије. 
Председник Србије Александар Вучић и председница Владе Ана Брнабић састали су се, 17. децембра 2019. године, са директорком 
Светске банке за западни Балкан, Европу и централну Азију Линдом Ван Гелдер. Том приликом, Линда Ван Гелдер је похвалила 
реформе из 2014. године које су Србији донеле одличне резултате.  
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