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Посао нашло 100.000 грађана
Б. СТЈЕЉА
Уз помоћ Бироа у 2012. многи се запослили, али их је исто толико запосело
шалтере. У трговини и туризму ухлебљење нашло 32.000, а у администрацији
26.000
У Националној служби за запошљавање кажу да је, захваљујући посредовању ове службе, до
новог радног места у протеклих једанаест месеци дошло око 100.000 грађана. Ипак, на списку
незапослених такав резултат није очигледан јер у овом часу посао чека чак 755.000 кандидата,
а на почетку године било их је 764.000. Оваква ”једначина”, кажу у НСЗ, има своје објашњење:
- Велики број кандидата нађе посао, али, истовремено, на евиденцију долазе они који заврше
школовање или им престане радни однос - објашњава Срђан Андријанић из НСЗ.
БУДУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА ЈЕ РОБОТИКАУ БУДУЋНОСТИ ће се, кажу у НСЗ, тражити
стручњаци
за електротехнику и електронику, роботику, финансије, управљање ризицима у предузећима и
саветници, али и генетичари, молекуларни биолози, архитекте, урбанисти, дизајнери. Уз
адекватна улагања у Србији постоји перспектива за развој органске пољопривреде и других
области које би ангажовале стручњаке из области биотехничких наука.
Према рачуницама ове службе, током 2012. је НСЗ у просеку напуштало око 24.500
незапослених свакога месеца, и то без обзира на то да ли зато што су пронашли газду или што
су отишли у пензију, али је НСЗ, у исто време, у своју евиденцију уписивала око 39.500 нових
кандидата.
Оваква померања на бироу нису изненађење него правило, објашњава Андријанић, а прогнозе
су такве да ни у ближој будућности неће бити већих разлика.
Ипак, неке су се делатности у 2012. показале као атрактивније. Тако је највише запошљавања
било у области трговине, угоститељства и туризма (32.000), затим у економији, праву и
администрацији (26.000). Више од 10.000 грађана је посао нашло у машинству и обради
метала, а 8.000 у васпитању и образовању, исто колико и у здравству, фармацији и социјалној
заштити.
- Током претходне четири године до посла су најбрже долазили стручњаци за финансије,
инжењери електротехнике, математичари, наставници страних језика, анестезиолози,
кардиолози, офталмолози, фармацеути - набраја Андријанић.
- А у тражена занимања спадају и нека занатска попут столара, фасадера, армирача,
заваривача. С друге стране, најдуже су у реду за посао стајали пољопривредни техничари,
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инжењери текстила, економски техничари, лекари опште праксе, медицинске сестре, завршени
гимназијалци. Најмање интересовање на тржишту рада постоји за уско специјализирана
занимања као, на пример, за кишобранџије, абаџије, јорганџије...
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:410241-Cene-mirne-na-papiru

Цене мирне на папиру
Д. М.
Инфлације у Србији, према званичној статистици, није ни било током новембра.
Скупље услуге, одећа и обућа, док су гориво и храна појефтинили
СТАТИСТИКА каже да у новембру инфлације - није било. А, да је то релативно, показује нам
свакодневица. Тако смо, у просеку, мање плаћали превоз, јер гориво од почетка јесени
константно појефтињује. Ниже су и цене неких основних животних намирница. Наиме, после
правог стампеда у мењању ценовника, а чији смо сведоци били првих дана октобра ове године,
увозници, прерађивачи и трговци су схватили да скупљу робу немају коме да продају. То је,
очигледно, и статистика забележила.
Ипак, да се цене неће скоро враћати у оквир који су зацртали надлежни државни органи
говори податак да је инфлација од почетка године до новембра забележила раст од 12,6 одсто.
То је, иначе, дупло више од онога што су предвиђали и НБС и Министарство финансија.
У новембру је највише поскупело телефонирање. У односу на октобар, тај раст је 2,9 одсто.
Обућа и одећа скупљи су, у просеку, за 1,4 одсто. Кућни буџет оптерећују и све "тежи" рачуни за
становање, воду, струју, који су од октобра увећани за 0,6 процената.
"ВИСОКО"СРБИЈА сваке године има високу инфлацију, а ове године процењује се да ће
достићи 15 одсто. Стручњаци кажу да је то последица практично двовалутног режима и
притиска курса на раст цена, као и неразвијености нашег тржишта и картелских структура,
којима је раст цена у интересу. На инфлацију утичу и цене робе и услуга, које одређује држава.
- Трошкови транспорта смањени су прошлог месеца за 1,1 одсто, јер је у новембру појефтинило
гориво за путничке аутомобиле за 2,8 одсто - показују подаци Завода за статистику. - Прошлог
месеца појефтинило је свеже месо у просеку за 4,5 одсто, али и воће, пре свега јабуке за 6,6
одсто, а цене у групи "храна и безалкохолна пића" после дужег времена бележе пад од 0,7
одсто.
И мада је рачуница званичне статистике о повећању или паду цена прецизна, то мишљење не
дели већина српских потрошача. Њихов субјективни осећај говори да за основне дневне
потрепштине издвајају за трећину више новца него раније.
- Иако водимо рачуна да пазаримо искључиво на акцијама, када је роба знатно јефтинија, више
од половине примања и даље оде на куповину основних намирница - коментаришу потрошачи.
2014.
ПРЕДВИЂАЊА Народне банке Србије су да ће цене на мало интензивно расти и у првој
половини наредне године, али да ће до смиривања инфлације, ипак, доћи у другој половини
2013. године.
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Према тренутним пројекцијама 2014. годину би требало да завршимо са растом цена на мало
око 4,5 одсто годишње.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/357693/Javni-dug-Srbije-u-novembru-605-odsto-BDP

Јавни дуг Србије у новембру 60,5 одсто БДП
Бета
Јавни дуг Србије је на крају новембра био 1.978 милијарди динара (17,56 милијарди евра), што
је 5,2 одсто више него на крају претодног месеца, објавила је данас Управа за јавни дуг
Министарства финансија Србије.
Како се наводи на сајту те управе на крају новембра јавни дуг је износио 60,5 одсто бруто
домаћег производа (БДП).
Највећи утицај на повећање јавног дуга Србије је, прецизира се, имала је емисија евробвезница
Србије 2017 од 750,0 милиона долара која доспева у новембру 2017. године.
Током новембра Србија се додатно задужила кроз хартије од вредности деноминоване у
динарима у износу од 25,1 милијарди, као и хартије деноминоване у еврима у износу од 38,5
милијарди.
Најзначајније ставке у сервисирању јавног дуга Србије током новембра представљале су
отплате обавеза по основу дугорочних хартија од вредности 13 милијарди динара, од чега је
главница 11,16 милијарди динара.
Следе обавезе по основу краткорочних хартија од вредности 4,4 милијарди динара (од чега
главница 4,2 милијарди динара), као и сервисирање обавеза домаћим банкама у укупном
износу од 1,2 милијарди динара (од чега је главница 1,1 милијарди динара).
Јавни дуг је на крају октобра био 1.880 милијарди динара или 16,59 милијарди евра, док је на
почеку 2012. износио 14,78 милијарди евра.
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Стечај завејао путаре
Оног тренутка када је ухапшен Мило Ђурашковић и када се распала његова „Нибенс група”, а
већина предузећа отишла у стечај, било је јасно да у Србији неће имати ко да чисти путеве од
снега – јер те посрнуле фирме задужене су за одржавање 40 одсто саобраћајница у земљи.
То што прошле године са њима нису раскинути уговори стигло је на наплату ове зиме.
Надлежни у Војводини, која је у колапсу због завејаних друмова најављују раскид уговора са
предузећима из некадашње „Нибенс групе” и „Боровица транспорта”, чији власник је такође
недавно завршио у притвору. Путари из ове две групације, сада је јасно, нису у стању да обаве
поверен посао.
У дилеми, да ли да раскине уговоре са фирмама, над којима се надвио стечај, као једино могуће
решење због дуга од 180 милиона евра, или да им ипак повери чишћење путева – држава је
прошле године одлучила да им да нову шансу. Прокоцкали су је. Постојао је, додуше, и
резервни план да се уместо њих убаце резервне фирме, ако ови затаје, али не желећи да остави
раднике на улици и уздајући се у њихов квалитет, знање и искуство, држава је одлучила да им
помогне. Први овогодишњи снег показао је да нека од финансијски исцрпљених предузећа за
путеве „Ниш”, „Врање”, „Крагујевац”, „Београд” , „Војводинапут – Бачкапут“ „Нови Сад” и
„Будућност –– Прешево” не успевају да испуне задатак.
Она су прошле године радила преко путарских удружења „Србијапут”и „Војводинапут”. Ова
удружења су набављала материјал, а путари чистили снег и испостављали рачуне „Србијапуту”.
„Србијапут” је фактурисао „Путевима Србије” и од пара које је добијао исплаћивао добављаче.
Остатак пара ишао је за плате радника.
Пред почетак ове зимске сезоне није било наговештаја да ће оваква пракса бити промењена.
Напротив. „Потпуно смо спремни за зиму и снег”, биле су речи в.д. директора „Путева Србије”
Зорана Дробњака пре само две недеље. На „Политикина” питања, шта је са обећањима од пре
две недеље, и да ли су „Путеви Србије” могли нешто да ураде да спрече хаос на путевима и могу
ли да гарантују да се ово неће поновити – ни после два дана нисмо добили одговор.
Ово предузеће одржава 9.449 километара државних, али и 6.000 километара локалних путева.
Дробњак је половином новембра рекао да је за одржавање локалних путева потребно
обезбедити две милијарде динара.
Како је објаснио, 900 милиона динара неопходно је само за зимску службу за локалне путеве,
док је за припрему тих путева, санацију и чишћење канала потребно више од једне милијарде
динара.
Иначе, од ове године локалне путеве је требало да одржавају локалне самоуправе. Али, како
велики број општина у Србији није у могућности да их одржава, посебно не у зимском периоду,
Република је на себе преузела финансирање одржавања 6.082 километра путева, проценивши
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да је 900 милиона динара довољно за ову зиму. Од „Путева Србије” је тражено да тај посао
поново преузме на себе.
М. У. А
Могуће и проглашење ванредне ситуације
У зависности од тога колико ће снега пасти, могуће је заседање Републичког штаба за ванредне
ситуације и ако буду испуњени услови, проглашење ванредне ситуације, сазнаје „Политика”.
Најближи проглашењу ванредне ситуације у понедељак је био Покрајински штаб за ванредне
ситуације Војводине. Након анализе информација са терена одустало се од тога, али су од
покрајинских власти „притиснута” путарска предузећа да ефикасније раде свој посао.
Војска помагала у Сјеници
Војска Србије је јуче послала једну инжењерску машину да чисти снег на подручју Сјенице.
Друга грађевинска машина чистила је пут између села Јаково и Прогар код Београда, кажу у
Министарству одбране.
М. Г.
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Nova-cena-struje-na-visokom-politickom-naponu.sr.html

Нова цена струје на високом политичком
напону
Иако је Агенција за енергетику надлежна за одређивање цене струје, а не директори ЕПС-а, о
том поскупљењу се прича као о готовој ствари
Струја у Србији би од Нове године могла да поскупи за 20, 25, а можда и за 27 одсто, најавио је
пре два дана у Јагодини, Животије Јовановић, заменик генералног директора
Електропривреде Србије, додајући да цена неће расти до краја ове, али да је почетком следеће
године поскупљење неминовно.
Разлог за то је, објаснио је Јовановић,садашња цена киловат-сата од око 5,1 евроценти, што је
упола јефтиније него у земљама у окружењу. Словенци киловат-час плаћају 20 евроценти,
Црногорци 8,80, док је у Македонији цена 6,16 евроценти.
– Мислим да ће до поскупљења доћи током грејне сезоне, али све то зависи од сагласности
владе. Неће бити драстичног поскупљења и треба очекивати од 20 до 25 одсто. ЕПС ће
највероватније затражити раст цена између 26 и 27 одсто – рекао је Јовановић.
То је рекао други човек ЕПС-а. Али, процедура је мало другачија и она налаже да ЕПС предлог
поскупљења електричне енергије упути Агенцији за енергетику, која на основу одређених
параметара утврђује оправданост таквог захтева. Тек након тога даје сагласност на предложену
корекцију. Уз објашњење предлаже да корекција киловат- часа буде нижа или виша, јер су
трошкови које има ЕПС оправдали такву калкулацију.
Агенцији за енергетику, како су нам јуче потврдили, захтев ЕПС-а за поскупљење струје још
није стигао, тако да они не могу да кажу ни да ли су најаве заменика директора овог јавног
предузећа оправдане или не. Новина је, кажу у Агенцији, да ће се први пут пошто стигне
предлог ЕПС-а, објавити колики је њихов захтев, што до сада није био случај.
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У Агенцији још додају да су они последња адреса која одлучује о будућој цени струје и да за то
није потребна сагласност владе.
Иако је реално, гледајући цену киловат-часа струје у Србији, поставља се питање колико је
упутно да челници ЕПС-а лицитирају поскупљењем, будући да постоји утврђена процедура по
којој се она одређује и да је реч о роби чија цена у ланцу погађа све грађане. Од произвођача
хлеба до градског превоза.
Истовремено Закон о енергетици налаже да грађани месец дана пре него ли се крене с новим
обрачуном електричне енергије морају да буду упознати с изменама ценовника. Све то пошто
се влада сложи да струја уопште поскупи.
Да ли је у овом случају Животије Јовановић, пожурио када је рекао да ће струја поскупети
после Нове године?
У ЕПС-у јуче на ово питање нису имали коментар, али се незванично сазнаје да нико директору
не може да забрани да саопштава овакве податке о којима се у ЕПС-у увелико говорка.
Чињеница је и да је министарка енергетике Зорана Михајловић у више наврата изјавила „да ће
цена струје следеће године да се повећа, али у ком проценту још увек се не може рећи. Основни
услов за то је измена тарифног система и увођење социјалних карата да би се говорило о
реалнијој цени електричне енергије”.
Истовремено Европска унија препоручује да у наредих годину и по дана струја у Србији
поскупи три пута по 10 одсто, а до 2015. од 60 до 80 одсто.
Горан Николић, економиста, сарадник Института за европске студије, каже да поскупљење
струје није економско, него политичко питање, тако да, по њему, економија не може да реши
питање цене струје у Србији.
– Најављено поскупљење било би реално само уколико би се пре тога донеле социјалне карте.
Тада би се тачно знало колико ко треба да плаћа струју, јер зашто би иначе неко ко је заиста
социјално угрожен плаћао исту цену као они који имају могућности да плаћају економску цену
струје, каже Николић.
Осим тога, додатни разлог због ког је струја политичко, а не економско питање је и то што у
Србија и индустрија има повлашћену цену струје, јер је јефтина струја за индустрију једино
чиме Србија може да стимулише привреду, као што је у неким земљама јефтиним кредитима, а
што код нас није случај, објашњава Николић.
Имајући, дакле, у виду, чињеницу да је заменик генералног директора ЕПС-а, (најближи првом
човеку Јединствене Србије), као политичар, могао да лицитира ценом струје, због чега не би и
други. Питање је само ко ће о томе донети коначну одлуку.
Упитан, да ли је ово лицитирање оправдано и због чињенице да поскупљење струје ланчано
утиче на поскупљење друге робе и услуга, односно на инфлацију, која ће ове године бити око 14
процената, Николић каже, да би поскупљење струје од 25 одсто директно утицало на повећање
инфлације за више од један одсто, док би индиректни ефекти били много већи.
– Нема производа на који не утиче поскупљење струје. С тим што и ту има много злоупотреба,
као и код поскупљења горива, закључује Николић.
Јасна Петровић
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Посланици Скупштине Србије завршили
расправу о амандманима на Закон о јавним
предузећима
Прихваћено 29 амандмана
АУТОР: М. Р. МИЛЕНКОВИЋ
Београд - Посланици Скупштине Србије завршили су јуче расправу о амандманима на Закон о
јавним предузећима и према речима Млађана Динкића, министра финансија и привреде,
влада је од 90 предложених амандмана прихватила 29. Од тог броја, како је објаснио Динкић,
десет су амандмани које је поднео скупштински Одбор за привреду, а 19 амандмани посланика
и то највише посланика ЛДП, који су предложили конкретне амандмане који побољшавају
закон.
Прихваћен је амандман ЛДП да се забрани коришћење јавних предузећа у политичке сврхе,
затим да се забрани рекламирање јавних предузећа која имају монополску позицију и немају
тржишну конкуренцију. Прихваћен је и амандман којим се прецизира да ће се, у јавним
предузећима у области информисања код којих није извршена својинска трансформација до
дана ступања на снагу тог закона, његове одредбе примењивати све док се та трансформација
не изврши. Влада је прихватила и поједине амандмане ПУПС-а, ДХСС и ДСС, али ни један
амандман Демократске странке .
То је и био разлог због чега су посланици ДС негодовали, оценивши то као покушај изолације
те странке. Министар Динкић одбацио је те оптужбе, наводећи да су за Владу Србије добро
дошли сви добри предлози ма ко да их је упутио. Посланик ДС Борислав Стефановић приметио
је да је „тренд владајуће коалиције“ да прихвата амандмане свих других странака осим ДС, чак
и када су ти амандмани идентични.
Динкић је казао да се лично слаже са амандманом ДС да директор републичког јавног
предузећа не може бити функционер странке, односно да се не задржи наставак тог решења по
коме може да замрзне функцију, као и да он даје личну подршку том амандману који због
непостојања консензуса није прихваћен.
„Чињеница је да ваша посланичка група на овом закону, осим тог једног, за који лично
сматрам да је адекватан, није поднела амандмане са којима се ми слажемо, не политички, него
суштински... То не значи да нећемо прихватити ваше амандмане на друге законе када буду
урађени на ваљан начин“, одговорио је Динкић Стефановићу.
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„Ово што радите је јако опасна ствар. То само показује да неке странке у овом парламенту, чак
и када говоре ствари које су од интереса за грађане Србије, са чиме се слаже владајућа
коалиција, то не може да прође ако је у питању ДС“, рекао је Стефановић. На то је реаговао
либерал Иван Андрић рекао да је „љутња која стиже из ДС веома занимљива“, будући да је
праксу таквог понашања увела, како је навео, управо претходна влада. Он је позвао ДС да не
увлачи његову странку у „бракоразводну парницу са бившим коалиционим партнером“.
Олгица Батић , посланица ДХСС рекла је да сматра да за директора јавних предузећа никако не
би смео да буде изабран онај ко је осуђиван за било које кривично дело, а не само за
злоупотребу службеног положаја, а према амандману Ивана Андрића, посланика ЛДП,
уколико јавно предузеће користи било коју врсту буџетске помоћи, субвенције или владине
гаранције, мора направити додатни програм како ће се сиз тог дела помоћи користити.
Посланици су јуче расправљали и о амандманима на Закон о ауторском и сродним правима, а
Милица Радовић , посланица ДСС тражила је да уместо Млађана Динкића, министра
финансија и привреде који је лично заинтересован за овај закон, пред парламент дође неки
други овлашћени предлагач. Председник парламента Небојша Стефановић није прихватио
њен предлог.
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Пет одсто фирми држи целу привреду
Укупно 5.000 предузећа у Србији остварује 82 одсто прихода целокупне привреде,
показују подаци из публикације „ТОП 500” коју су припремили недељник НИН,
„Алтис Капитал” и Хипо Алпе Адриа банка.
Председник Извршног одбора те банке Владимир Чупић указује да то значи да су се у време
кризе много брже развијале велике компаније.
- Те компаније чине свега пет одсто свих предузећа у Србији, и запошљавају 65 одсто радника.
То представља велики проблем за привреду целе земље, јер је довољно да једна од компанија
која је у топ 100 престане са радом, као што је то био случај са Железаром Смедерево, па да се
нађемо у дубиози. Зато неопходна дисперзија - рекао је Чупић на представљању публикације у
Београду.
У публикацији „ТОП 500” се први пут даје приказ 500 највећих привредних субјеката у Србији
мерено пословним приходима. Рангирање и анализа највећих предузећа су рађени на бази
финансијских извештаја и основних података прибављених од Агенције за привредне регистре.
Директор Алтис Капитала Марко Мићановић указао је да публикација сагледава укупну снагу
привредних субјеката изражену кроз њихове приходе, и да су њом обухваћене фирме које
диктирају темпо у нашој економији.
Он је указао и да краткорочни дугови учествују са 82 одсто у укупном кредитном финансирању
тих компанија, као и да су концентрисани на велика предузећа у домаћем власништву.
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- Забрињава и податак је да негативни нето обртни капитал у 2011. години достигао 322
милијарде динара за топ 500 предузећа, што је раст од чак 50 одсто у поређењу са 2010.
годином - навео је Мићановић, напоменувши да је то три посто њихове укупне имовине. Он је
навео и да предузећа у власништву државе генеришу 20 одсто прихода топ 500 фирми, а
запошљавају чак 42 одсто укупног броја радника и носе 38 одсто дуга.
Мићановић је оценио да изазов за државу као регулатора, али и за укупни привредни амбијент,
представља сектор фармације, који је по нето губицима од 170 милиона евра престигао чак и
металску индустрију.
Учесници купа су оценили и да Србија у 2013. години може да очекује пораст прилива страних
директних инвестиција. Помоћник министра природних ресурса, рударства и просторног
планирања Србије Томислав Шубарановић казао је на скупу да се у следећој години очекују
инвестиције у истраживање и експолоатацију уљних шкриљаца, као и тендери за коришћење
Борских јаловишта.
Шубарановић је казао да је у рударство у Србији ове године инвестирано 87 милиона евра, а
највише су инвестирали Електропривреда Србије (ЕПС) и Рударско-топионичарски басен
„Бор”. До краја 2020. године планирана улагања у рударство у Србији достићи ће три
милијарде евра, казао је Шубарановић и додао да су најзначајни потенцијали Срибје у
рударству енергетске минералне сировине - лигнит и уљни шкриљци. Шубарановић је казао да
је у геолошка истраживања у Србије ове године уложено око 35 милиона евра, да ће у наредној
години улагања достићи 50 милиона евра.
Помоћник министра енергетике Петар Станојевић казао је да ће инвестиције у Србији подстаћи
и почетак градње гасовода Јужни ток.
- Градњом Јужног тока Србије се враћа на „царски пут” са којег је била скинута - оценио је.
Станојевић је казао и да ће у Скупштину Србије ускоро бити упућен закон о обавезним
резервама нафте, који ће у наредних шест до седам година подстаћи улагање од око 180
милиона евра у изградњу складишних капацитета. Учесници скупа су оценили да ће се прилив
инвестиција у Србију повећати у наредној години и поред економске кризе ако Влада настави
реформе у јавном сектору, укидање прописа и непотребних накнада које отежавају пословање и
примени планирано смањење дефицита буџета.
Е. Д.
Највећи: НИС, ЕПС, Телеком...
Од првих 10 предузећа на листи, Нафтна индустрија Србије има највећи пословни приход за
2011. годину од 192,6 милијарди динара (1,7 милијарди евра), док је на другом месту
Електропривреда Србије са 190,3 милијарди динара. На листи најуспешнијих 10 предузећа
налазе се и Телеком Србија (114 милијарди динара), „Делта Холдинг” (111,9 милијарди динара),
„Делез Србија” (104,9 милијарди динара), ЈП „Србијагас” (79,9 милијарди динара), „Ју-Ес Стил
Србија” (72,9 милијарди динара), „Викторија Група” (57,8 милијарди динара), „Меркатор” (53
милијарди динара) и „Таркет” (51,6 милијарди динара).

10

