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И храна поскупљује због нове цене струје
Катарина Марковић
Најављено поскупљење струје и гаса почетком наредне године натераће многе произвођаче
хране да коригују цене, што неће учинит одмах, већ на пролеће, јер се у зимским месецима због
мање тражње не праве никакви резови, поручују произвођачи за „Блиц“.
После зимских празника стижу нове цене
Након папреног јесењег таласа поскупљења чије се последице још увек осећају, на пролеће би
могао да уследи нови ценовни шок пољопривредно-прехрамбених производа по основу
поскупљења струје за 12 одсто и гаса за 10 процената.
- То није спорно. Питање је само колики ће то бити удар. Очекујем да би цене у малопродаји по
основу ових најава о дизању цена гаса и струје требало да скоче за пет-шест одсто - каже за
„Блиц“ Миладин Шеварлић, професор Пољопривредног факултета у Земуну.
Он објашњава да се и до сада увек дешавало да произвођачи одреагују након поскупљења било
ког фактора који одређује цену коштања.
Произвођачи, на другој страни, нису желели за „Блиц“ да прогнозирају колико ће болан бити
талас поскупљења, јер ће, кажу, своје планове доносити понаособ, и да таква генерализација
није на месту.
Куповна моћ као брана
Горан Живков, директор Агенције за истраживања у пољопривреди СЕЕДЕВ, каже да је сасвим
логично да након поскупљења инпута, у овом случају енергената, произвођачи одреагују
корекцијом цена хране. "Не верујем да ће та поскупљења бити драстична због све мање куповне
моћи потрошача. То ће у највећој мери зависити од стратегије произвођача који ће имати
опцију или да задрже цену на истом нивоу да би задржали потрошаче или да поскупе али да
смање производњу", тврди Живков.
- Сигурно је да у прва три месеца неће бити поскупљења, јер је то период мале тражње, а после
тога су она могућа. У ком износу ће доћи до раста цена зависи и од кретања курса, али и цене
репроматеријала - каже Вукоје Мухадиновић, директор Индустрије меса Топола.
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Он каже да је, генерално, на тржишту меса незахвално износити било какве процене, јер је у
Србији увек мањак стоке што се такође одражава на цену меса.
Слободан Петровић, директор „Имлека“, каже да ова компанија још увек није правила
никакав прорачун како ће се поскупљење гаса и струје одразити на цену млека, али да ће она
зависити и од кретања курса.
- Поскупљења ће бити условљена и тиме колико је производња одређених намирница зависна
од струје и гаса, негде је она већа, негде мања. Ми имамо доста високе трошкове по овом основу
- каже Петровић за „Блиц“.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/359553/Gligorov-Na-par-koraka-smo-od-od-bankrota

ЕКОНОМСКИ СТРУЧЊАЦИ О ПЕРСПЕКТИВАМА У 2013.

Глигоров: На пар корака смо од од банкрота
Маријана Кркић
Србија се, мало-помало, још једном нашла на корак од банкрота. Дугови су толико нарасли да
ће нас у 2013. само камате дневно коштати два милиона евра.
Колики је то трошак најбоље показује рачуница да за један дан финансирања камате можемо
да изградимо болницу, а за два дана бисмо могли да направимо школу.
Илустративан пример је изградња кардиохируршке клинике у Нишу, која је државу коштала
1,7 милиона евра, док је нова Основна школа „Драган Лукић“ у Београду коштала око 3,5
милиона.
Ипак, питање је колико ће Србија у 2013. имати простора за таква улагања јер ће само за камате
спискати 750 милиона евра, док треба мислити и на враћање главнице од 4,5 милијарди.
Економисти упозоравају да мора да се каже стоп задуживању, иначе ће Србија банкротирати.
Мирослав Прокопијевић
- И банкрот ће доћи сигурно, само не знамо тачно када. На то јасно указује стагнантан раст
производње, који годинама траје, и убрзано задуживање државе - сматра економиста Мирослав
Прокопијевић.
Уз то, додаје он, последњи пут смо се задужили по камати изнад пет одсто, колико се задужују и
земље у великим финансијским проблемима попут Италије и Шпаније.
- Ризик од банкрота постоји јер се од 2009. јавни дуг у односу на производњу удвостручио. То
може да се избегне ако држава испуни план и задржи дефицит на планираних 3,6 одсто. План
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је да 2013. буде последња година раста јавног дуга, а да од 2014. полако смањујемо задуженост објашњава Владимир Вучковић, члан Фискалног савета.
Владимир Глигоров
Владимир Глигоров, сарадник Бечког института за економске студије, каже за „Блиц“ да нас
сада од „грчког сценарија дели још неколико корака“. Кренућемо, како каже, у том правцу ако
држава не успе да задржи курс и инфлацију у планираним оквирима.
- За 2013. кључно је да ли ће се наставити раст јавног дуга, што Влада не планира, али сви други
очекују. Ако се то догоди, биће потребно додатно смањење јавне потрошње или повећање
пореза, а могуће и једно и друго. Па ако то одужи рецесију, онда ће одрживост јавних
финансија у Србији заиста бити доведена у питање - тврди Глигоров.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/banke_namirene_radnici_na_cekanju.4.html?news_id=253375

Држава исплатила део дуга путарским предузећима, али само по кредитима које су
подизали за изградњу на коридорима

Банке намирене, радници на чекању
АУТОР: Љ. БУКВИЋ - Н. КОВАЧЕВИЋ
Београд, Ужице - Влада Србије измирила је део дуговања према путарима који су радили на
изградњи коридора и то тако што је „покрила“ њихове кредитне обавезе код три банке у
укупном износу од 4,73 милијарде динара. Тиме су делимично растерећена обавеза четири
предузећа - Путевима Ужице држава сада дугује за 3,1 милијарду динара мање, Плануму за
504,6 милиона, ПЗП Београд за 782,2, док је према фирми Боровица Транспорт измирено 33,5
милиона динара.
Ипак, напон те трансакције, апсолутни добитници су Банка Интеза, Сосијете женерал и
Уникредит банка, јер су се решиле проблематичних кредита који не само да су оптерећивали
билансе, него су и издвајања за обавезну резерву код НБС по том основу била висока. За сада
није извесно када ће држава одрешити кесу и путарима исплатити и преостали део дуга, а само
Путеви Ужице и Планум потражују још осам милиона евра.
Директор предузећа Планум Ратомир Тодоровић каже за Данас да је у овој транши уплаћена
само половина дуга његовом предузећу и то онај део који је требало вратити домаћим банкама.
- Намирили су домаће банке, али нас нису. Преостали део новца, неких 500 милиона динара
сопствених пара, које смо уложили у изградњу тих путева, кредите које смо узели код страних
банака, то нам није враћено и питање је да ли ће и када бити - истиче Тодоровић.
Користи од овакве исплате за радника су, тврди он, само индиректне, јер предузећа неће
плаћати камате. Милан Бојовић, генерални директор Путева Ужице оценио је „веома
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коректном“ одлуку Владе Србије којом су измирени дугови путарских предузећа према
банкама.
- Држава је овим потезом учинила веома коректну ствар и помогла је путарским предузећима.
Уговорима је било предвиђено да се 65 одсто плаћа на одложено за Коридор 10 и 85 одсто на
одложено за радове на Коридору 11 и држава је то исплатила пре неколико дана - рекао је за
Данас Бојовић.
Он је додао да се нада да ће ускоро бити решен и проблем преосталих дуговања државе према
путарским предузећима, те да се о томе ових дана разговара у надлежним министарствима.
- Очекујемо да ће и то бити измирено. Предузеће Путеви ангажовано је на деоницама ХоргошСуботица и Уб-Лајковац, и те радове требало би да нам плати Министарство саобраћаја, али за
остале деонице на којима раде и друге фирме, плаћање је у надлежности Коридора Србије. Због
специфичности ангажовања путарских предузећа, не знам колики је укупан дуг државе према
њима, али тренутни дугови према Путевима и Плануму износе осам милиона евра - закључио
је Бојовић.
У Министарству финансија и привреде кажу да они не знају да ли је то цео дуг и да ли су још
нека путарска предузећа задужена код банака, јер је то у надлежности Министарства
саобраћаја, а да су они ти који исплаћују новац.
За раднике без значаја
Председница синдиката путара у Самосталном синдикату Соња Вукановић тврди да исплата
може да користи предузећима, јер им је на неки начин „скинута омча са врата“, али да
радници, који иначе у већини путарских фирми примају минималац, неће видети вајду од те
трансакције. „Практично држава је исплатила дугове које су ова предузећа имала према
банкама, а задужила су се како би реализовали послове на коридорима 10 и 11. Држава је ту
била гарант а предузећа, док им она не плати одрађени посао, нису имала новца да те обавезе
сервисирају“, објашњава Вукановић.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:412030-Izmene-zakona-Gradice-se-brze

Измене закона: Градиће се брже
Т. С.
Усвојеним изменама се одлаже конверзија права коришћења у право својине над
градским грађевинским земљиштем уз накнаду. Конверзија одложена годину дана
СКУПШТИНА Србије усвојила је у понедељак измене Закона о планирању и изградњи, којима
се одлаже конверзија права коришћења у право својине над градским грађевинским
земљиштем уз накнаду. Тако ће власници приватизованих или предузећа из стечаја и
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извршног поступка моћи, наредних годину дана, да зидају нове објекте у складу са важећим
планским документом на парцелама за које имају право коришћења.
Од доношења Закона о планирању и изградњи 11. септембра 2009. године до данас, у Београду
су уписом својине у катастар завршене само две конверзије, од којих је једна плаћена. Овај
пропис зауставио је инвестиције вредне око две милијарде евра и зато је Влада Србије по
хитном поступку упутила парламенту предлог о одлагању конверзије док се не донесе нови
закон о планирању и изградњи.
- Конверзија је била услов за добијање грађевинске дозволе - каже за „Новости“ Горан Родић,
секретар Удружења за грађевинарство Привредне коморе Србије. - За те парцеле постојало је
право коришћења које је Закон о планирању и изградњи анулирао и онда је настао један
вакуум, који је потенцијалне инвеститоре једноставно онемогућио да своја улагања реализују у
Србији. Стављањем ад акта дела закона, који се односи на конверзију, омогућава се
инвеститорима да граде брже и јефтиније. Очекујемо да ће се тиме привући и нови
инвеститори да коначно покренемо грађевинску индустрију.
Родић каже да је у припреми нови закон о планирању и изградњи, који ће право коришћења на
грађевинском земљишту формулисати као право закупа.
САВЕТИ ИЗ СТРУКЕ
- ДАЋЕМО, као струка, у кратком року предлоге који ће бити у функцији квалитетније и
јефтиније градње - наводи Родић. - Нови закон мора да третира лиценцирање фирми, како не
бисмо дошли у ситуацију да се на тржишту појављују разни мешетари, па имамо велики број
преварених купаца и неквалитетну градњу и знатно оштећен буџет.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/pusti-snovi-o-rastu-standarda-dogodine

Пусти снови о расту стандарда догодине
Предвиђања економиста не иду у прилог онима који у наредној години очекују
запослење, веће плате и бољи стандард. Иако се стручњаци умногоме слажу с
Владом у процени да ће привреда забележити раст од два посто, веле да у
најбољем случају можемо очекивати минималан раст плата и запослености.
Реалне прогнозе су да ће догодине расти и пољопривреда, и аутомобилска и нафтна
индустрија, али ће се, када је реч о новим радним местима, наставити лош тренд који је у у
Србији присутан од 2000. године до данас.
Економиста Драгован Милићевић очекује да ће и у 2013. бити настављен пад стандарда
становништва и њихове куповне моћи, али је немогуће проценити колико ће још људи остати
без посла. То ће значити да ће држава финансирати одређене програме социјалне помоћи,
накнаде за незапослене, што ће додатно оптеретити буџет, мишљења је Милићевић. Такво
оптерећење буџета ће се одразити како на грађане, тако и на привреду.
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– На другој страни, поставља се питање колико ће послодавци бити у прилици да подигну цену
рада – а вероватно неће, с обзиром на тренутни ниво незапослености, који свакодневно расте –
рекао је Милићевић.
Тај економиста је навео да у Србији око 60 одсто привредних субјеката исплаћује зараде
запосленима између 60 и 70 одсто републичког просека. Статистика бележи да зараду већу од
150.000 динара зарађује близу 37.000 запослених. Насупрот томе, готово 150.000 радника не
прима плату или месечно преброји највише 25.000 динара. Иначе, по подацима Републичког
завода за статистику из октобра, просечна зарада у Србији је износила 42.122 динара, док је по
Министарству спољне и унутрашње трговине, просечна потрошачка корпа вредела 58.006,96
динара. Милићевић је указао на то да велики број компанија исплаћује минималну зараду,
између 20.000 и 22.000 динара месечно, па чак и мање, оцењујући да, уколико се та сума
зарада рачуна у оквиру модела привредног раста заснованог на расту потрошње и увоза, онда
то нема везе с економијом и не даје никакве резултате.
– Дошли смо до тога да се 60 одсто пензија финансира из буџета, иако то по закону не би смело
да буде – приметио је Милићевић.
Поменимо, број запослених у Србији у септембру 2012. смањен је 0,2 одсто у односу на исти
месец прошле године, просечне зараде су веће два посто, док ће раст цена на мало бити близу
13 процената, а до краја 2012. очекује се пад БДП-а до 2,5 одсто.
По подацима портала „Макроекономија”, просечна зарада по глави становника у Србији
износи 89 евра. Просечна плата у Србији повећана је са 68 евра у децембру 2000. на 367 евра у
октобру 2012, а број запослених за протеклих 12 година смањен је за 363.000 лица.
Истовремено, ниво производње је сада нижи него 2000, док је раст плата последица раста
спољног дуга с тадашњих 11,7 милијарди евра на данашњих 25,5.
У Фондацији за развој економске науке (ФРЕН) очекују реалан пад животног стандарда грађана
у наредној години од два до три одсто.
С. Г.
Све мањи пазар
Најбољи показатељ сниженог стандарда грађана Србије су висине просечних рачуна у
продавницама. У 60 одсто куповина вредност рачуна не прелази 500 динара, а свака пета
куповина не пређе вредност од 300 динара.
То јасно говори да нам се стандард спушта, а како ствари стоје, неће бити другачије ни наредне
године. Потрошачке навике битно су промењене, а цена је доминантан фактор који нас
опредељује при избору.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/cene-skocile-13-posto-bdp-pao-2-odsto

Цене скочиле 13 посто, а БДП пао 2 одсто
Ову годину завршићемо с инфлацијом од 13 посто, а већ наредне требала би да
буде три пута нижа, одосно да досегне стопу од четири посто, уз дозвољена
одступања од један и по одсто.
То значи да бисмо у најлошијој варијанти 2013. могли завршити с инфлацијом од 5,5 посто. Уз
ту прогнозу, на конференцији за медије гувернерка Народне банке Србије Јоргованка
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Табаковић објаснила је да су предвидивост и безбедност циљ и задатак којем тежи у наредној
години.
Она је изјавила да је „сигурна и уверена” у то да ће централна банка до краја наредне године
вратити инфлацију у границе циља, што је и њен основни задатак.
Као главне изазове за наредну годину, она је истакла да пољопривредна сезона не може бити
гора него ове године, али да треба да буде макар на нивоу просека и да пружи допринос
привредном расту од 1,5 посто.
– Једини изазов би још могао бити понављање грешака Владе у смислу неких нових избора,
али избора којима би претходила ситуација иста какву смо наследили – навела је гувернерка.
Јоргованка Табаковић је нагласила да монетарна политика може много, али да сама, без
сарадње с Владом, не може ништа, истичући да су Влада и Министарство финансија и
привреде први сарадници централне банке и да делују координисано.
По њеним речима, НБС нема намеру да девизне резерве троши за финансирање било које
врсте производње, али има инструменте „лепог, пријатељског убеђивања банака да је најбоље
да се баве традиционалним банкарским пословима”. Банкарски сектор у Србији је релативно
стабилан и не виде се значајнији проблеми који би се могли јавити у наредном периоду,
истакли су представници НБС-а. По пројекцијама централне банке, у овој години очекује се пад
бруто домаћег производа од два одсто, а у наредној години очекивани раст је 2,5 посто. Д. В.

ШУМАДИЈА ПРЕС
http://www.sumadijapress.co.rs/index.php/sindikat-podseca-na-istinu/

Синдикат подсећа на – истину
извор: Шумадијапресс
Југослав Ристић
Савез самосталних синдиката Крагујевца упутио је отворено писмо Александру
Тијанићу, генералном директору РТС-а.
Синдикалци реагују на изјаву Владислава Цветковића, директора Агенције за приватизацију, у
емисији „Да, можда не“, која је на програму била 20. децембра, а у којој је Цветковић, рекао да
нико од некадашњих радника у предузећу „Застава електро“ није хтео да настави да ради код
новог послодавца, у Компанији „Јура“, пропративши то, како оцењују, неукусном
гестикулацијом, чиме је, тврде, изрекао ноторну неистину и увредио око 300 радника „Заставе
електро“.
- Оваква изјава може да се оправда чињеницом да је Цветковић говорио о догађају у којем
није учествовао, а није био присутан ни на једном састанку када је решавана проблематика
„Заставе електро“. Истина је да је један високи државни службеник, на састанку, рекао
руководствима синдиката да „Јура“ не жели никог од постојећих радника и да треба да
узму отпремнину која је износила 300 евра по години радног стажа, што је три пута већи
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износ од законске отпремнине, како би стимулисали раднике да напусте предузеће, што су
радници решили добровољно да прихвате после вишемесечних протеста – каже се у
поменутом писму.
У синдикалном реаговању наглашава се и да је доказ да се не ради о нерадницима у чињеници
да су ти исти радници код претходних, такође приватних власника предузећа радили без
радног времена, упућивани на рад у иностранство за који никад нису плаћени, понижавани на
разне начине за зараде којој су већини биле мање од законом загарантованих минималних
зарада и нико није ни помислио да да отказ. У Синдикату се питају да ли је требало да наставе
да раде без новца и подсећају да је приватизација „Заставе електро“ на списку приватизација за
које је ЕУ тражила преиспитивање.
- Уочавамо појаву да се у емисијама РТС-а и на неким другим телевизијама, када се говори о
овој тематици, најчешће избором гостију, који вероватно нису никада ушли у неко
предузеће, а камоли били учесници приватизационог процеса, креира веома негативан однос
према радницима истиче се у писму, уз молбу РТС-у да ову праксу промени

ВЕСТИ ОНЛАЈН
http://www.vesti-online.com/Vesti/Ekonomija/279860/Radnici-Zupe-traze-svoje-pare

Радници "Жупе" траже своје паре
Радници угоститељско туристичког предузећа "Жупа", у оквиру кога послује хотел
Рубин, почели су штрајк тражећи исплату заосталих зарада, уплату пореза и
доприноса и измиривање дуговања за превоз.
Фото: архива
Председник Самосталног синдиката предузећа "Жупа" Радован Ђорговић, казао је агенцији
Бета да се запосленима дугује седам плата, доприноси за пензијско инвалидско осигурање за 18
месеци, превоз за три године као и да су радницима у протекла два месеца здравствене
књижице неоверене.
"Штрајк је најављен у складу са законом. Претходни преговори са пословодством нису дали
резултате, јер нам је нуђено да добијемо само једну плату и онда су запослени решили да све
заостале зараде траже одмах", рекао је Ђорговић додавши да је предузеће у претходном период
имало доста посла, да је приходовало, али да плата нема.
Подсетио је да од приватизације предузећа стално постоји "натезање" око исплате зарада и
казао да је синдикат предузећа у јуну ове године такође био најавио штрајк након чега је
радницима у року од месец дана исплаћено пет заосталих плата.
Додао је и да укупна дуговања за плате, доприносе за ПИО и превоз износе 33 милиона динара.
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Одлука да се у овом тренутку, пред новогодишње празнике, почне са штрајком је за директора
угооститељско туриштичког предузећа "Жупа" Александра Барагу "чудна".
"Њихови захтеви и штрајк су легитимни, ситуација је заиста тешка, али је чудно да се у штрајк
креће пред Нову годину, када је предузеће за петнестак дана могло да приходује 4,5 милиона
динара", рекао је Барага за агенцију Бета.
Он је објаснио да пословодство данас отказује новогодишње забаве фирми, које су биле
договорене, док одржавање дочека Нове године не би требало да буде доведено у питање јер
предузеће тада издаје салу, али не организује дочек.
Барага је казао да је тачно да се запосленима дугује седам плата, али да није тачно да су они
седам месеци без примања јер су пре месец дана примили мајску плату.
"Током зимских месеци немамо довољно прихода и увек имамо заостатак у платама који после
током године тешко надокнађујемо", рекао је он.
"Жупа" запошљава 106 радника, а од 2007. године је у већинском власништву предузеца ББЦ
инвест, које послује у оквиру групе Верано моторс.
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