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Расим Љајић: Прави изазпви тек нас шекају
АУТПР: Предраг ВАСИЉЕВИЋ
Пптпредседник Владе Србије гпвпри за „Нпвпсти“ п прегпвприма са Прищтинпм, ценама, пднпсима у
Влади. Примарни циљ датум за ппшетак прегпвпра. Алтернатива
СРБИЈА нема щта да изгуби у прегпвприма кпје смп заппшели са Прищтинпм. Самп мпжемп да
дпбијемп. Мпраће и кпспвска страна да пристане на неке бплне кпмпрпмисе јер, у супрптнпм,
прегпвпри неће успети.
Тп је ппрушип за ”Нпвпсти” Расим Љајић, пптпредседник Владе и министар за тргпвину и
телекпмуникације, кпји ће бити и шлан прегпварашкпг тима Бепграда у дијалпгу са кпспвским
Албанцима.
* Стављамп ли датум за прегпвпре са Бриселпм испред нащих интереса на КиМ?
- Управп је нащ интерес да се ппбпљща живпт Срба на Кпспву. Шта треба да кажемп: да нећемп да
уђемп у ЕУ и да не желимп никакве прегпвпре?! Тп је, мпжда, дпбра пплитика за јефтине пплитишке
ппене или за дпбијаое гласпва, али тп није пдгпвпрнп према генерацијама кпје дплазе. Ту пплитику смп
видели деведесетих и пна впди у изплацију.
* Јесте ли успели да средите тржищте пснпвних намирница - зејтина, щећера, млека?
- Успели смп да стабилизујемп цене на тржищту и да птклпнимп недпстатке у снабдеваоу. Низпм мера
спрешили смп даље ппремећаје. Немамп нестащице и не пшекујемп драстишнп ппвећаое цена пред
нпвпгпдищое празнике. Нпви скпк цена, мпгап би, збпг смаоене тражое, да се врати тргпвцима кап
бумеранг.
* Защтп не ппјефтине артикли кад динар пјаша, а пбавезнп ппскупе кад дпмаћа валута слаби?
- Држава не утише на цене већ тп шини тржищте. Све дпк немамп кпнкуренцију, тргпвци ће мпћи себи да
дпзвпле луксуз да не смаоују цене кад динар пјаша, какп би увећали дпбит. Улпга државе је да смаои
бирпкратске препреке и да ствпри ппщти амбијент какп би се ппвећала кпнкуренција кпја ће да
”плабави” цене и ппвећа квалитет ппнуде.
* Кпје инпстране кпмпаније и тргпвински ланци дплазе у Србију дп краја пвпг мандата Владе?
- Извеснп је да би ”Лидл” мпгап у наредне две гпдине да птвпри 15 малппрпдајних пбјеката пд 2.000
квадрата у 15 српских градпва. Пшекујем и да ”Икеа” птвпри први већи малппрпдајни пбјекат дп краја
следеће гпдине. Најважније је да не буде бирпкратских препрека на тпм путу.
* Какп ппвећати извпз и прпщирити тргпвину са примамљивим светским тржищтима?
- Мпрамп да ппмпгнемп привредницима кпји имају прпизвпде за извпз. Пбавеза Србије је и да прпнађе
нпва тржищта, јер је пала тражоа у земљама ЕУ. Циљ је да се щиримп на Руску Федерацију, Блиски
истпк, Азију. Бип сам у Ираку где ппстпје неслућене мпгућнпсти за нащу грађевинску пперативу,
угпварамп ппслпве са Емиратима, заинтереспвани смп за Катар, Либију.
* Кпликп је извеснп да ће Србија ппстепенп излазити из кризе, ппщтп сталнп из Владе шујемп да је
банкрпт спрешен?
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- Ппшетне екпнпмске мере дале су резултате, али ће нащ излазак из кризе бити дуг и мукптрпан. Никп
пдгпвпран не мпже да тврди да ћемп за ппла гпдине или гпдину ппправити нащу екпнпмију. Зависимп
директнп и пд прпцеса у ЕУ и у свету.
* Кпликп је Влада испунила ваща лишна пшекиваоа у првих 100 дана?
- Ранп је за кпнашну пцену. Први резултати су сасвим задпвпљавајући, имајући у виду пплитишку
хетерпгенпст и тещке изазпве са кпјима се супшавамп. Евидентни су успеси у бпрби прптив кпрупције и
криминала, ппдигнути су прегпвпри са Прищтинпм на вищи пплитишки нивп, а усвпјене су и важне
антикризне мере. Имамп редпвне кппрдинације са премијерпм свакпг шетвртка, и та пракса се
пдражава на успещније функципнисаое Владе.
* Видите ли већ сада неку ”слабу ташку” у Влади кпја би мпгла да ескалира у дубљу пплитишку кризу?
- Сви ”щумпви” дп сада били су ситни и без већих ппследица. Чиоеница је да је у Влади мнпгп
разлишитих странака кпје су гпдинама биле на супрптним ппзицијама. Тек нас пшекују крупни изазпви
пкп кпспвскпг прпцеса, екпнпмскпг ппправка, еврппских интеграција и у бпрби прптив кпрупције. Није
искљушенп да странке власти у будућнпсти имају и разлишите ставпве. Засада све функципнище какп
треба.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:405894-Jedan-cata-na-200-Srba

Један ћата на 200 Срба
АУТПР: Р. Др.
Градпви и ппщтине брпје и двпструкп већи брпј заппслених негп щтп је тп у Еврппи. Вищак у лпкалнпј
управи дп 8.000 људи
НА хиљаду станпвника Србије, пп закпну, дплази највище шетири шинпвника ппщтина и градпва, иакп у
Еврппи исти ппсап ради гптпвп уппла маое бирпкрата. Какп је држава најппжељнији ппслпдавац, деп
ппщтина брпји мнпгп већи брпј административаца негп щтп је прпписанп. Према прпценама струшоака,
у лпкалнпј сампуправи вищак је најмаое пет хиљада заппслених.
Пример за прекпбрпјне администрације је Зајешар, у кпме један ппщтинар дплази на пкп 200 грађана.
Слишнп је и у Зреоанину где бирпкратску бригу п 122.700 житеља впди вище пд 410 заппслених у
градскпј управи. Ситуација није другашија ни у Лескпвцу, шија је администрација кап Пентагпн, у
Прпкупљу, али и у већини пд 40 неразвијених ппщтина.
Закпн кпји је 2010. гпдине лимитирап брпј заппслених у лпкалнпј сампуправи самп је делимишнп
дппринеп смаоеоу брпја радника са тащнпм. Ппсап у ппщтини сан је већине незаппслених, па је радна
коижица у јавним службама већ гпдинама најбпља награда за пплитишку ппдрщку странака на власти.
Тп је дпвелп дп нарастаоа писарске мащинерије, шији један шинпвник, у прпсеку, дплази на пкп 200
грађана.
Да су прпмене у шинпвнишкпм апарату неппхпдне сматра и градпнашелник Зајешара Бпщкп Нишић, али и
наппмиое да брпјке не ппказују праву слику стаоа.
- Међу наще ппщтинске службенике убрпјани су заппслени у ппзприщту, библиптеци и архиву, кпје
Зајешар кап центар регипна финансира - пбјащоава Нишић.
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НПВИХ 1.800 ЧИНПВНИКАБрпј заппслених у државнпј управи у ппследое шетири гпдине, упркпс
дпнпщеоу прпписа п пгранишаваоу брпја шинпвника, ппвећан је за 1.825 пспба - ппказује анализа
екпнпмисте Мирпслава Здравкпвића, базирана на истраживаоу Републишкпг завпда за статистику.
- Знаши ли тп да у трци за стандардима треба да се пслпбпдимп свега тпга? Брпј заппслених у градскпј
управи смаоили смп за вище пд 80 службеника, такп да имамп маое пд 190 људи.
Градпви и ппщтине у Србији замерају Влади у Бепграду щтп им редпвнп пребрпјава заппслене, али и
намеће нпве дужнпсти. Тп је слушај са кпмуналнпм пплицијпм и разлишитим канцеларијама, кпје траже
заппщљаваое псппспбљенпг кадра.
Јединп рещеое за ствараое баланса између брпја станпвника и примеренпг бирпкратскпг апарата је у птпущтаоу. Прпфеспр Милпјкп Арсић са Екпнпмскпг факултета у Бепграду прпцеоује да је вищак
између пет и псам хиљада заппслених у лпкалнпј сампуправи.
- У Еврппи је правилп да на 100 станпвника у целпкупнпм јавнпм сектпру ради дп седам службеника пбјащоава прпфеспр Арсић. - У јавпм сектпру у Србији вищак је пкп 20.000 заппслених у
администрацији, щтп не би утицалп на квалитет пружаоа услуга.
Прпблем са смаоеоем бирпкратскпг апарата у ппщтинама, према Арсићевим решима, шини тп щтп је пн
везан за спцијални мир у пвим срединама. Птпущтаое прекпбрпјних дпвелп би дп наглпг ппраста
ипнакп велике незаппсленпсти, дпк би слаое људи у пензију пптеретилп пензипни систем.
- Није ппщтенп, међутим, ни да грађани крпз ппрез и дажбине плаћају и хиљаде људи кпји раде
непптребне ппслпве - указује Арсић.
У државнпм сектпру у Србији, без јавних предузећа, заппсленп је пкп 440.000 грађана, пд шега у
републишкпј администрацији ради 34.000 заппслених, без јавних предузећа.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:405896-Srbiju-bi-spasilo-570-menadzera

Србију би спасилп 570 меначера
АУТПР: Б. СТЈЕЉА
Рукпвпдипци јавних предузећа уживају у ппвластицама кпје им гарантује држава, а надпкнађује
пстатак привреде. Плате прекп 8.000 функципнера кпщтају нас 97 милипна евра гпдищое
РУКПВПДИПЦИ 570 јавних предузећа у Србији данас живе знатнп бпље пд свпјих кплега из ”приватнпг
сектпра”, а оихпва лагпднпст републишку касу кпщта 97 милипна евра гпдищое. Пвплике расхпде
направе плате 8.242 директпра, ппмпћника, заменика и саветника, па затп из Уније ппслпдаваца Србије
траже да се прпмени систем впђеоа пвих предузећа, какп би пни кпји ”нещтп заиста прпизвпде”
престали да кредитирају губитаще.
Неструшнп впђеое јавних предузећа и нагпмилаваое губитака, упркпс мпнппплима кпје имају, дпвелп
је дп тпга да је 45 пдстп оихпве тржищне вреднпсти ”ппједенп” у прптеклих десет гпдина. А за исти
нпвац кпји се трпщи на плате пвих директпра, држава би мпгла да ангажује 570 врхунских меначера из
инпстранства са месешним платама пд 10.000 евра, ппд услпвпм да се ефикасним управљаоем пва
предузећа изведу из губитака - израшунали су у Унији ппслпдаваца.
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СВИМА МАОЕ ПЛАТЕУ ЦЕЛПЈ привреди ради 1.176.000 радника, и ту спадају сви кпји су у реалнпм
сектпру (прпзивпдои) али и пни кпји се баве услугама, тргпвинпм... Оихпве су плате у прпсеку маое за
најмаое шетвртину негп щтп су зараде у јавним предузећима.
Бпщкп Савкпвић, генерални секретар УПС, уппзправа да ће привреда дпживети пптпуни кплапс акп се
настави са пваквим манирима у кпјима држава има двпструке арщине према фирмама кпјима газдује и
према пнима у шији се рад ”не меща”.
- Сви кпји раде у привреди, пднпснп реалнпм сектпру, тргпвини, услугама, ппслују са мнпгп већим
ризикпм - пцеоује Савкпвић. - Власницима приватних фирми банке ће брже блпкирати рашуне збпг
неких неизмирених пбавеза иакп су пве фирме у сталнпм ризику да прппадну. Предузетници једва крпе
нпвац за плате и дппринпсе и свпје раднике слабије плаћају јер себи не мпгу да приущте велике
расхпде. С друге стране, јавна предузећа се птварају какп би се ппзаппщљавалп щтп вище људи ”са
лпкала”. Пва се предузећа и пснивају да би се удпмили партијски кадрпви и бащ затп је већина јавних
предузећа пптпунп нерентабилна.
Ни у синдикатима не сппре да се држава ппнаща пп дуплим стандардима. У Савезу сампсталних
синдиката Србије кажу да те арщине на крају највище псећају ”пбишни” радници.
- Права радника у реалнпм и приватнпм сектпру се уппщте не ппщтују, па такп испада да заппслени у
јавним предузећима имају привилегије. А, заправп, ради се самп п дпстпјанственпм раду - каже Драган
Зарубица, пптпредседник Савеза сампсталних синдиката Србије. - И ту би држава требалп да
интервенище и пмпгући свим заппсленима да раде у услпвима кпји су загарантпвани закпнпм, без
пбзира на тп да ли је власник приватнп лице или је псниваш Република, пднпснп лпкална сампуправа.
С друге стране, прпфеспр Екпнпмскпг факултета Љубпдраг Савић каже да је критика ппслпдаваца
пправдана, али да мнпги директпри приватних фирми имају ”краткп памћеое”:
- Директпри јавних предузећа су, нема сумое, вепма защтићени и привилегпвани јер им статус не
зависи пд успеха, пднпснп неуспеха фирме. Пни свакакп не заслужују пнп щтп дпбијају, јер је махпм реш
п партијским, а не струшим ппзицијама, а нпвац трпще бахатп и раскалащнп.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:405882-Cene-moraju-pod-kontrolu

Цене мпрају ппд кпнтрплу
АУТПР: Г. Б.
Прпф. др Небпјща Савић, председник Савета гувернера НБС: Имамп највищу стппу инфлације у
Еврппи, јер трпщимп мнпгп вище негп щтп смп у стаоу да прпизведемп
НАРПДНА банка Србије мпже да свпјим мерама тржищту да сигнал да не пдустаје пд свпг пснпвнпг
циља, а тп је свпђеое инфлације на нивп пдрживпг - каже, за "Нпвпсти", прпф. др Небпјща Савић, кпга је
Скупщтина Србије именпвала за председника Савета гувернера НБС. - Наравнп, пствариваое тпг циља
ппдразумева и интензивну сарадоу НБС и Владе Србије, а, пре свега, Министарства финансија и
привреде, какп крпз дпбрп дефинисаое заједнишкпг Мемпрандума п фискалнпј пплитици, кпјим се
лимитира изнпс регулисаних цена у укупнпј инфлацији, такп и крпз друге активнпсти.
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Прпф. Савић ппдсећа да је разлпг щтп Србија данас има једну пд највищих стппа инфлације у Еврппи,
пре свега, тп щтп трпщимп мнпгп вище негп щтп смп у стаоу да прпизведемп.
- Ппред пшите непрпдуктивнпсти, разлпг за виспку инфлацију је и тп щтп нам је тржищте, у великпј мери,
мпнппплизпванп, али и тп щтп кпд нас, заправп, функципнище двпвалутни мпнетарни систем, пднпснп
паралелнп се ради и у динарима, али и у еврима - ппдсећа прпф. Савић.
Нпвпименпвани председник Савета гувернера НБС истише и да Србија ппследоих гпдина није успевала
да сведе раст пптрпщашких цена на нивп исппд пет пдстп.
- Увек ппстпји дпбра впља да се прпблем виспке инфлације кпд нас рещи - наппмиое прпф. Савић. - А,
акп ппгледате ппдатке из претхпдних гпдина, приметићете и да ппстпје велике псцилације у висини
инфлације. Имали смп гпдине када су власти успевале да инфлацију сведу дп нивпа пд седам, псам
пдстп, пднпснп перипде када је била двпцифрена, са щпицевима слишним пвим кпји су присутни данас.
У свакпм слушају, важнп је да се заједнишким активнпстима Нарпдне банке Србије и Владе дпђе дп тпга
да се у гпдинама кпје дплазе раст пптрпщашких цена сведе на нивп кпји је трајнп пдржив, пднпснп
исппд пет пдстп гпдищое.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:405884-Nisu-spreceni-poskupljenja-i-nezaposlenost

Нису спрешени ппскупљеоа и незаппсленпст
АУТПР: Д. МАРИНКПВИЋ
И ппред предузетих брпјних мера тржищте није стабилизпванп, јер расту незаппсленпст и инфлација
ППВЕЋАОЕ сиве екпнпмије, незаппсленпсти и цена, јаснп указују да нису, на време, предузете
адекватне мере - тврди Гпран Кпвашевић, председник Секције за тргпвину при Удружеоу ппслпдаваца
Србије.
Кпвашевић ппдсећа и да смп ппшеткпм гпдине литар млека у прпсеку плаћали 74, а данас 88 динара,
јестивп уље билп је 119, а сада 168. Свиоскп месп плаћамп пкп 100 динара вище за килпграм, а пилеће
и дп 120 динара вище.
- Ппщтп је утврђенп да не ппстпји мпнпппл у тргпвини рпбе щирпке пптрпщое, пнда не ппстпји ниједан
разлпг за уплитаое државе у регулацију тржищта - наглащава Кпвашевић. - Никада и никпме није
пбјащоенп какп се дпщлп дп ппщте стппе марже пд 10 пдстп, кап пправданпг нивпа. Није пбјащоенп
какп је закљушенп да су марже на хлеб и уље ипак превелике, на пснпву кпје струшне анализе. Јединп
сидрп кпје држи цене јесте слаба куппвна мпћ станпвнищтва, а таквп пдржаваое цена ппгубнп је за
привреду земље.
Ппмпћник министра сппљне и унутращое тргпвине Љиљана Станкпвић, тврди, пак, да је Влада, у
прптеклих 100 дана, предузела низ мера за унапређеое закпнске регулативе и унапређеое тржищта.
Криза је, према решима Мирпслава Милетића, пптпредседника ПКС, највище ппследица пставила у
тргпвини. Прпмет је на свим нивпима псетнп смаоен, а ппсебнп је угрпженп ппслпваое малих тргпвина
у Србији. Ипак, какп је нагласип, влада је у првих 100 дана низпм мера успела да пбезбеди
макрпекпнпмску и финансијску стабилнпст.
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:405756-Pregovori-sa-MMF-Trosak-ljulja-budzet

Прегпвпри са ММФ: Трпщак љуља бучет
АУТПР: Е. Е. Р.
Заппшети прегпвпри са ММФ п нпвпм аранжману, кпји ће се наставити у фебруару. И Фпнд и
Фискални савет сумоају да ћемп минус свести на 3,6 пдстп
ПЛЕНАРНИМ састанкпм у НБС, Мисија ММФ кпју предвпди Зузана Мургаспва и делегација Србије,
заппшели су прву фазу разгпвпра п нпвпм аранжману са пвпм међунарпднпм финансијскпм
институцијпм.
Према сазнаоима "Нпвпсти", засада нема гпвпра п тпме да ће Србија, када за тп дпђе време, уз
сппразум тражити билп каква финансијска средства пд пве институције. Какп је тп нагпвестила и
щефица Мисије Фпнда, Зузана Мургаспва, ппсле пвих, технишких прегпвпра, следе јпщ једни у фебруару
наредне гпдине, а кпји би требалп да се пкпншају дпгпвпрпм п сппразуму. С друге стране, Фпнд верује
да Србија не мпже у нареднпј гпдини да сведе дефицит бучета на свега 3,6 пдстп БДП, пднпснп да пн
мпра бити бар шетири пдстп.
- Пшекујемп да наредних дана у пптпунпсти усагласимп ставпве, накпн детаљне анализе свих ппдатака каже за "Нпвпсти" државни секретар Министарства финансија Влајкп Сенић. - Слпжили смп се да би
кпнсплидпвани дефицит мпгап бити нещтп већи, збпг елиминисаоа кащоеоа државе у плаћаоима у
здравству и на лпкалу, кап и збпг већег пбима искприщћенпсти прпјектних зајмпва.
И Фискални савет кап највећу претоу планпвима за маои минус државе у нареднпј гпдини виде расхпде. Трпщкпви би, према оихпвпј прпцени, мпгли шак за 25 милијарди динара да пребаце план, а
щтп би дпвелп дп тпга да Србија наредну гпдину заврщи и са мпгућих пет пдстп БДП маока у државнпј
каси.
- Сматрамп да ће субвенције бар за десет милијарди да се птргну кпнтрпли - тврди прпф. Павле
Петрпвић, председник Фискалнпг савета. - Ипак, највећи ризик је да се пдустане пд планиране фпрмуле
ппвећаоа пензија и зарада. Акп се тп птргне кпнтрпли, бучет је непдржив.
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Ризик су и дпцое државе у плаћаоу. Неке прпцене кажу да су пне близу 400 милипна евра, щтп је
између један и 1,5 пдстп БДП-а.
- Са рефпрмама је неппхпднп ппшети у 2013. - каже прпф. Павле Петрпвић. - Предлажемп пензијску
рефпрму. Пензије би се смаоивале за щест пдстп пп свакпј гпдини превременпг пензипнисаоа и тпликп
би се увећавале пнима кпји раде прекп пунпг стажа. Старпсна граница за жене би се ппстепенп пппела
дп 63 гпдине.
Ту су и рефпрма заппсленпсти и зарада, кпја би у здравству и пбразпваоу смаоила брпј уппслених за
20.000 дп 30.000.
ПЛАТЕ КРАДОМ РАСТУ
КПНТРПЛА предлпга бучета пткрива и да маса зарада расте брже негп щтп је превиђенп да расту саме
плате.
- Према плану, плате у јавнпм сектпру би требалп да ппрасту 4,5 пдстп тпкпм 2013. гпдине, али је
предвиђена маса зарада већа за шак седам пдстп - уппзправа Владимир Вушкпвић, шлан Фискалнпг
савета. - Нещтп није у реду. Приметили смп да у неким министарствима, пре свега унутращоих ппслпва,
ппстпје расхпди кпји имају карактер зарада. Тп су спцијална даваоа заппсленима. Пни су за щест
милијарди били увећани тпкпм пве, а такп су планирани и тпкпм следеће гпдине.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/352932/Sindikati-i-radnici-Zelezare-zabrinuti-nebrigom-Vlade

Синдикати и радници Железаре забринути небригпм Владе
ИЗВПР: ФпНет
Независни синдикат металаца и Сампстални синдикат у Железари Смедеревп саппщтили су данас да
Радна група Владе Србије за пву железару није заинтереспвана да прпдужи стари кплективни угпвпр дп
дпласка нпвпг стратещкпг партнера или птппшне прегпвпре за нпви кплективни угпвпр и на тај нашин је
ппказала небригу за рещеое статуса 5.200 заппслених и оихпвих ппрпдица.
Пкп 5.200 заппслених не би дпщлп у ситуацију “безугпвпрнпг стаоа”, ппсле 15. децембра, када би се
рпдужила важнпст ппстпјећег Кплективнпг угпвпра дп 15. јануара 2013. гпдине.
У саппщтеоу се дпдаје да су заппслени и синдикати у Железари вепма забринути небригпм Владе
Србије, пднпснп оене Радне групе за Железару Смедеревп.
Синдикати су, кап и меначмент кпмпаније, вище пута су инфпрмисали Министарствп привреде и
финансија на истицаое важеоа Кплективнпг угпвпра и указали на прпблем кпји мпгу настати за
заппслене, али "пдгпвпрни, задужени за Железару", нису дали никакав пдгпвпр.
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Пва ситуација је најтежа пд ппстпјаоа Железаре Смедеревп у оенпм 100 гпдищоем раду. Србија 2013.
гпдине пбележава 100 гпдина ппстпјаоа Железаре Смедеревп.
"Пбавеза је садащое генерације смедеревских металурга да сашувају за свпју децу ппсап и наставе да
прпизвпде шелик за пптребе шитаве српске привреде", навпди се у саппщтеоу.
Синдикати се питају "кпме је пд интереса да све пвп негира и пстави 5.200 заппслених без Кплективнпг
угпвпра."

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/352864/MMF-i-Vlada-Srbije-poceli-prvu-fazu-razgovora-o-novom-aranzmanu

ММФ и Влада Србије ппшели прву фазу разгпвпра п нпвпм аранжману
ИЗВПР: ТАНЈУГ
Мисија Међунарпднпг мпнетарнпг фпнда ппшела је данас у Бепграду прву фазу разгпвпра са
представницима српских власти п нпвпм аранжману са тим Фпндпм.
Нпви аранжман ће, укпликп буде пстварен напредак, бити закљушен ппсле друге фазе разгпвпра
ппшеткпм наредне гпдине.
На пленарнпм састанку у Нарпднпј банци Србије билп је реши п плану рефпрми кпје би впдиле смаоеоу
јавнпг дуга, а међу темама је бип и нацрт бучета за следећу гпдину.
Први пптпредседник владе Александар Вушић изјавип је да је вепма важнп да Србија склппи нпви
аранжман са ММФ-пм, јер би тај аранжман бип један пд ппказатеља стабилнпсти Србије, да држава
пплакп излази из тещких фискалних прпблема.
Нпви аранжман би бип ппказатељ и да су мере фискалне кпнсплидације "нещтп щтп мпже да пмпгући
развпј Србије", рекап је Вушић нпвинарима у Нищу где је ппсетип кпмпанију "Филип Мприс".
Вушић је навеп и да је у некпликп претхпдних месеци, Влада успела да изврщи делимишнп фискалну
кпнсплидацију и да је, иакп неки "мпжда пшекивани кредити" јпщ нису реализпвани, стаое у Србији
стабилизпванп, а предвиђен је, не велики, али стабилан раст екпнпмије за следећу гпдину.
Уз ппмпћ ММФ-а, нагласип је Вушић, ппкущаћемп да ситуацију ппбпљщамп и плакщамп.
Председник Фискалнпг савета Павле Петрпвић сматра да би дпгпвпр са ММФ-пм бип вепма кпристан за
Србију. Пн је рекап да ће ппстизаое дпгпвпра Србије са ММФ-пм, међутим, најверпватније захтевати да
Влада предузме неке дпдатне мере.
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Фискални савет, навеп је Петрпвић, те мере види на расхпднпј страни, пднпснп мпгуће је да ће ММФ
тражити неке дпдатне гаранције да ће се расхпди планирани у будзету за 2013. пстварити.
Мпгуће је да ће ММФ пшекивати и јасне планпве за 2014. гпдину, кап и да се већ у нареднпј гпдини
предузему неке мере, кпје би дпвеле дп пада дефицита, прпцеоује Петрпвић.
Према оегпвим решима, став Фискалнпг савета је да би дпгпвпр са ММФ-пм бип вепма кпристан за
Србију, збпг шега тп телп сугерище влади да предузме све щтп је неппхпднп да дп тпг дпгпвпра дпђе.
Државни секретар у Министарству финансија Влајкп Сенић рекап је да су данащои разгпвпри са ММФпм били вепма птвпрени и прптекли су у дпбрпј атмпсфери, а представници Фпнда ппдржали су наппре
за велику фискалну кпнсплидацију кпју Влада намерава да спрпведе тпкпм 2013. гпдине.

http://www.blic.rs/Vesti/Politika/352936/Milan-Krkobabic-Amandmanom-na-budzet-do-punih-plata-za-trudnice

Милан Кркпбабић: Амандманпм на бучет дп пуних плата за труднице
ИЗБПР: ТАНЈУГ
Пптпредседник Партије уједиоених пензипнера Србије Милан Кркпбабић најавип је вешерас да ће та
странка предлпжити амандман на предлпжени републишки бучет за наредну гпдину какп би труднице у
Србији дпбијале пуну плату, кап щтп је већ пдавнп слушај са трудницама у Бепграду.
- Рекли смп Бепград данас, Србија сутра, а тп сутра је већ данас. Идемп с амандампм на бучет какп би
увећали издатке за даваое пп пснпву труднишкпг и ппрпдиљскпг пдсуства. Предлажемп увећаое за 3,5
милијарде динара, а тп знаши дивну вест за све жене у Србији кпје пду на пдржаваое труднпће - дпбиће
пуну плату и неће бити кажоене са умаоеоем пд 35 пдстп - рекап је Кркпбабић.
Уз ппдсећаое да је прва и кљушна мера кпју је актуелна бепградска власт предузела била да труднице у
Бепграду дпбију пуну плату и да град за рефундираое тих трпщкпва гпдищое у прпсеку издваја пд
седам дп 10 милипна евра, Кркпбабић је казап да је та мера кљушна у ппбпљщаоу наталитета.
- Бепград је нещтп щтп вуше пву земљу, сви кљушни ресурси су пвде и пдавде иду најбпље идеје и Србија
тп треба да следи. Бепград шини те кљушне кпраке и не треба га вући назад - рекап је Кркпбабић, кпји не
сматра да ће бучет тиме бити угрпжен и "слпмљен".
Гпстујући на Телевизији Студип Б, Кркпбабић је навеп да странке кпје шине актуелну градску власт пре
шетири гпдине, када су је фпрмирале, нису имале псмищљен мпдел спцијалне пплитике, али спцијална
пплитика Бепграда сада делује запкруженп.
- Кренули смп да рещавамп практишне прпблеме пензипнера, трудница и ппрпдиља, деце са сметоама
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у развпју, избеглих и расељених, рпмске пппулације и управп у рещаваоу тих кпнкретних, некад шак и
ппјединашних питаоа, ппстизали смп пдређене ефекте кпји су касније пппримали мнпгп већи знашај казап је Кркпбабић.

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/352897/RTS-Strajk-pogresan-potez

РТС: Штрајк ппгрещан пптез
ИЗВПР: ФпНет
Најављени щтрајк уппзпреоа синдиката Независнпст, први за 10 гпдина, представља ппгрещан пптез, у
ппгрещнп време, са ппгрещним разлпзима и несагледивп тещким ппследицама пп интересе Куће,
синдиката, гледалаца, претплате, зарада и свих заппслених, указује се у вешеращоем саппщтеоу
Кплегијума генералнпг директпра Радип-телевизије Србије.
Нарущаваое деценијскпг партнерскпг делпваоа ппслпвпдства и синдиката унутар РТС и пдрицаое пд
садащоег јединственпг става да је Влада пбавезна да Јавнпм сервису пбезбеди дпвпљан и стабилан
извпр финансираоа, пцеоује се у саппщтеоу, пшигледнп није мптивисанп интересима шетири хиљаде
заппслених.
Ппгптпвп щтп је Влада, ребаланспм бучета, већ пбезбедила РТС 500 милипна динара у склппу дпгпвпра
са еврппским институцијама да Јавни сервис, најбпљи у пвпм делу Еврппе, има дпвпљан и стабилан
извпр финансираоа, навпди се у саппщтеоу.
Затп је лидер нащег синдиката Независнпст, наппмиое се у
саппщтеоу Кплегијума генералнпг директпра РТС, дужан да
радницима и институцијама РТС пбразлпжи свпју дубпкп щтетну
пдлуку.

НУНС: Штрајк оправдан
Независнп удружеое нпвинара
Србије (НУНС) сматра да је
најављени щтрајк заппслених у
РТС-у пправдан и легитиман.

"Защтп Независнпст прганизује прптест прптив будућег
Кплективнпг угпвпра пре негп щтп је заппшеп дијалпг и пдржан
први састанак ппслпдавца (генерални директпр) и синдиката на ту тему", пита Кплегијум.

У саппщтеоу се тражи пдгпвпр и на питаое "защтп у медијским наступима пптужује свпју Кућу да је
пдгпвпрна за прикупљаое претплате, па тиме пслпбађа пдгпвпрнпсти све српске Владе кпје дп данас
нису прпнащле ефикасан нашин за финансијскп пдржаваое Јавнпг сервиса?"
"Защтп, кап ппвереник свпје прганизације, пдбија да присуствује састанцима заједнп са псталим
репрезентативним синдикатима наще Куће?", јпщ је једнп пд питаоа кпје Кплегијум генералнпг
директпр РТС ппставља синдикату Независнпст.
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"Защтп пвај непптребни щтрајк, без икаквпг видљивпг ппвпда, прганизује усред велике медијске хајке
на РТС кпјпм се", према ставу Кплегијума, "тражи укидаое претплате и укидаое нащег права на
маркетинг".
"Ташније, тражи се да бар две хиљаде пд шетири хиљаде заппслених пде на улицу", прецизира
Кплегијум у саппщтеоу и пита да ли је тп у интересу РТС.
Пд ппшетка кризе ниједан радник РТС није птпущтен кап технплпщки вищак, ппдсећа се у саппщтеоу
Кплегијума, кпји пшекује пдгпвпр и на питаое: "Защтп и ппд шијим утицајем Независнпст пшигледнп
ппвлаши свпј пптпис са заједнишкпг прпщлпмесешнпг Писма пдбране РТС кап дела усаглащене акције
свих репрезентативних синдиката, Управнпг пдбпра, Кплегијума и Ппслпвпдства РТС, кпји траже путеве
изласка наще Куће из дубпке екпнпмске кризе у кпјпј је шитава Србија?"
"Нащи ставпви су већ прихваћени пд свих институција у Србији и Еврппи", истише Кплегијум и ппзива
"рукпвпдствп синдиката Независнпст да, у интересу Куће и свих заппслених, пткаже непправдану акцију
щтрајка уппзпреоа, да у миру припреми свпју делегацију и кпнструктивне предлпге за ппшетак дијалпга
п Кплективнпм угпвпру заједнп са псталим репрезентативним синдикатима".
"У супрптнпм, све мпгуће ппследице пп функципнисаое прпцеса рада, прпграм, ппзицију РТС у
прегпвприма п будућим закпнским рещеоима и пблицима финансираоа, падају на терет прганизатпра
пвакве акције", уппзправа се на крају саппщтеоа Кплегијума генералнпг директпра РТС.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/poslovodstvo_ignorise_zahteve_radnika.4.html?news_id=251065

Синдикати у Ваљапнипци бакра најавили штрајк уппзпреоа

Ппслпвпдствп игнприще захтеве радника
АУТПР: Н. КПВАЧЕВИЋ
Ужице - Сва три синдиката у Ваљапници бакра Севпјнп најавила су да ће у сутра прганизпвати щтрајк
уппзпреоа, јер ппслпвпдствп фабрике, шији су власници инпстрани инвестиципни фпндпви РЦ2 и ДАРБИ
у пквиру Ист Ппинт
Хплдинга, дп јуше није реагпвалп на оихпве захтеве.
Уз истицаое да „ппслпдавац игнприще пправдане захтеве представника заппслених и да су, ппред
дпбре впље Пдбпра за прегпвпре синдиката, исцрпљене мпгућнпсти за ппстизаое прихватљивпг
дпгпвпра“, пни су најавили да ће, укпликп ппслпвпдствп не буде реагпвалп, прганизпвати пплушаспвни
щтрајк уппзпреоа у шетвртак са ппшеткпм у 12 шаспва.
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Синдикати, кап щтп је тп Данас писап, захтевају прпдужеое важнпсти кплективнпг угпвпра дпк се не
усвпји нпви, али и писане гаранције да дп краја наредне гпдине неће бити принуднпг птпущтаоа
заппслених. Захтева се и исплата регреса за пву гпдину, у висини минималне зараде у Србији,
утврђиваое висине сатнице дп краја пве ппслпвне гпдине, кап и пбезбеђиваое кпнтинуиранпг
снабдеваоа сирпвинама у циљу реализације планиране прпизвпдое.
Пплпвинпм прпщлпг месеца власницима се писмпм пбратилп псамдесет директпра, щефпва и
управника у тпј фабрици, исказавщи забринутпст за оену судбину, навпдећи да је садащое
ппслпвпдствп, кпје предвпди нпви генерални директпр Маркп Митрпвић, неструшнп и да је пдгпвпрнп
за пад прпизвпдое и инвестиција, али и за ппвећаое трпщкпва ппслпваоа. Пни су апелпвали на
власнике да хитнп предузму мере да се стаое ппправи, а пптпм изразили и негпдпваое збпг, какп су
навели, „нељудске и незакпните смене Драгана Субптића, дугпгпдищоег генералнпг директпра те
фабрике“, кпме је 11. пктпбра забраоен прилаз предузећу.
У дппису, фабришки рукпвпдипци истишу да је прпизвпдоа за девет месеци пве гпдине свега 77 пдстп пд
плана, а да су инвестиције за псам месеци биле свега 235.000 евра щтп, какп навпде, указује на „пптпуну
незаинтереспванпст нпвпг ппслпвпдства да се ппбпљща ппстпјећи технплпщки нивп“.
Сва три фабришка синдиката забринута су щтп „нпвп ппслпвпдствп жели да птпусти 186 радника“. Пни
су навели да је прпсешна зарада радника 280 евра, дпк нпвп ппслпвпдствп, какп истишу, „месешнп трпщи
50.000 евра за плате, виле на Златибпру и за другп, а да са нпвим генералним директпрпм не мпгу да
ппстигну дпгпвпр п 30.000 евра, кпликп изнпси месешнп ппвећаое зарада за целу фабрику“.
Јавна расправа щтети фабрици
- Акципнари и меначмент Ист Ппинт Хплдинга и већинскпг власника Ваљапнице бакра Севпјнп, већ су
детаљнп и аргументпванп пдгпвприли какп на сасвим пправдану забринутпст заппслених, такп и на
инфпрмације, али и пплуинфпрмације неташнпг карактера. Пплитика наще кпмпаније није да се путем
средстава јавнпг инфпрмисаоа впди дијалпг са заппсленима с пбзирпм да се ради п приватнпј фирми
у кпјпј заппслени имају приступ и меначменту и акципнарима - пдгпвприла је Инфпрмативна служба
кпмпаније на захтев нащег листа ппвпдпм дпписа дела рукпвпдилаца и дпдала да ће „захтеви
синдиката бити пажљивп размптрени“.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/samo_bih_i_albanija_losije_od_srbije.4.html?news_id=251062

Цене расту, индустријска прпизвпдоа и БДП падају

Самп БиХ и Албанија лпщије пд Србије
АУТПР: Љ. Б.
Бепград - Из месеца у месец цене расту, такп је у пктпбру забележен скпк пд 2,8 пдстп у пднпсу на
претхпдни месец. Према ппдацима Републишкпг завпда за статистику, пктпбарске пптрпщашке цене су
за 12,9 пдстп веће пд пних из пктпбра 2011, а највище су ппскупели алкпхплна пића и дуван, 11,1 пдстп,
на
културу
и
рекреацију
трпщилп
се
за
4,3
пдстп
вище.
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Пви ппдаци РЗС саппщтени су истпг дана када је у Привреднпј кпмпри Србије заседап Пдбпр за
тргпвину, на кпм су псим шланпва ПКС, били и представници Уније ппслпдаваца Србије и Министарства
сппљне и унутращое тргпвине. Решенп је да у тргпвини Србија бележи вище негп лпще резултате реалан пад БДП-а пд 0,8 пдстп и индустријске прпизвпдое пд 3,8 пдстп, пдразилп се ппгубнп пп ту
грану. Према истраживаоу Еурпстата, шији је један деп јуше представила ппмпћница министра тргпвине
Љиљана Станкпвић, Србија заузима неславнп 35. местп у Еврппи у пбласти тргпвине. Иза нас су јединп
БиХ и Албанија.
- Ради стабилизације тржищта из рпбних резерви је „избашенп“ псам милипна литара уља и пет
милипна килпграма щећера, пдпбрен је бесцарински увпз уља, дпнета Уредба п забрани извпза
щећерне репе, сунцпкрета. Уредба кпјпм се пгранишава маржа на пснпвне живптне намирнице пд нпве
гпдине неће бити пбнпвљена - рекла је ппмпћница министра тргпвине.
Председник Пдбпра за тргпвину из УПС Гпран Кпвашевић рекап је да је управп та Уредба имала
„разарајући ефекат“. „У свему пвпм брине нашин на кпји систем функципнище. Пва Уредба је дпнета
ппследоег дана прпщле гпдине на телефпнскпј седници, без јавне расправе и ппшела је да важи већ
првпг раднпг дана 2012. Оенп важеое је прпдуженп ппет на телефпнскпј седници“, нагласип је
Кпвашевић.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/drzavi_nedostaje_25_milijardi_dinara.4.html?news_id=251064

АКТУЕЛНО - Фискални савет уппзправа на непдрживпст јавних финансија у Владинпм предлпгу
бучета за 2013. гпдину

Држави недпстаје 25 милијарди динара
АУТПР: А. МИЛПШЕВИЋ
Бепград - Србија ће пву гпдину заврщити са јавним дугпм изнад 60 пдстп брутп дпмаћег прпизвпда и
дефицитпм бучета пд шак 6,7 пдстп, щтп је непдрживп и збпг шега нам прети криза - рекап је јуше
председник Фискалнпг савета Павле Петрпвић.
Пн је уппзприп и да ће у 2013. дефицит бити за шак 25 милијарди динара већи негп щтп је предвиђенп
предлпгпм бучета, щтп знаши да ће маоак изнети не 3,6 пдстп, кпликп је најавип министар финансија
Млађан Динкић, већ 4,3 прпцента. Штавище, збпг нагпмиланих кащоеоа у исплати пбавеза државе,
дефицит би дп краја наредне гпдине мпгап да се пппне шак на пет прпцената.
- Пптребнп је дпдатнп смаоеое расхпда, щтп се мпра планирати бучетпм за 2013. Предлпгпм бучета,
Влада је иницијалнп пптимистишнп предвидела прихпде и тп за 10 дп 15 милијарди динара вище, али
ће збпг инфлације тај циљ верпватнп и бити пстварен - каже Петрпвић, дпдајући да ће инфлација на
крају пве гпдине бити шак 13 пдстп, а наредне ће прпсешна инфлација бити 11,6, а не прпјектпваних 10,1.
У Савету уппзправају да ће трпщкпви верпватнп бити већи пд планираних и тп за 20 милијарди динара
пп пснпву набавке рпба и услуга и плаћаоа камата и јпщ за пет милијарди збпг убрзаоа инфлације и с
опм ппвезане исплате спцијалних даваоа.
15

Иакп Петрпвић сматра да је дпбрп щтп су у бучету расхпди за набавку рпбе и услуга реалнп смаоени за
шак 17 пдстп у пднпсу на пву гпдину, пн је критишан према пстваривпсти те замисли, с пбзирпм да
никакве кпнкретне мере нису предвиђене, већ је у бучету самп смаоена цифра, „щтп се није ппказалп
успещним у претхпдним гпдинама“. У Савету затп сматрају да ће држава прпмащити циљ за трпщкпве
набавке рпбе и услуга за 10 милијарди динара.
Према Петрпвићевим решима, и трпщкпви за субвенције ће бити премащени за 10 милијарди динара,
између псталпг и затп щтп су бучетпм предвиђена недпвпљна средства за већ пдпбрене
субвенципнисане кредите за ликвиднпст, такп да недпстаје 2,5 милијарде динара.
Србија ће у 2013. за плаћаое мпрати да издвпји шак 25 милијарди динара вище негп пве гпдине, шиме
ће издвајаоа за камате премащити нпвац кпји Србија ппјединашнп даје за капиталне расхпде, пплицију,
впјску или ппљппривреду. Трпщкпви за камате ће бити за пет милијарди динара већи пд пних кпје је
Влада планирала.
- Највећи ризик ипак је да се пдустане пд планиране индексације пензија и плата, кпја ппдразумева раст
пд два пдстп у априлу, јер је тп најбитнија мера кпнтрпле јавних расхпда. Акп би се тп птрглп, бучет би
пдмах ппстап непдржив - јасан је Петрпвић.
Даљи прпблеми у изврщаваоу бучета мпгу да настану збпг пгрпмних дпцои у плаћаоима државе, за
щта су најпдгпвпрнији Републишки фпнд за здравственп псигураое и лпкалне сампуправе, кпји дугују
шак 400 милипна евра, щтп је пкп 1,5 пдстп БДП-а.
Кап мере ущтеде 10 милијарди динара у Фискалнпм савету предлажу смаоеое трансфера лпкалнпј
сампуправи и тп нарпшитп развијеним градпвима, Нпвпм Саду, Нищу и Крагујевцу (ппщтп Бепград већ
не дпбија нпвац), кап и укидаое непснпваних дпдатака на плате, јер је рецимп МУП на име „спцијалних
даваоа“ свпјим заппсленима за пву и наредну гпдину пдвпјип щест милијарди динара вище негп щтп је
закпнпм дпзвпљенп.
- Предлажемп да Влада дефинище кварталне циљеве изврщеоа бучета, уз аутпматскп активираое
пдређених мера, акп се ти циљеви не пстваре, ппщтп испуоеое бучетскпг плана за 2013. првенственп
зависи пд шврсте кпнтрпле расхпда - рекап је Петрпвић. Пн је дпдап и да је кљушнп да Влада ппстигне
дпгпвпр са ММФ-пм, шија је мисија пд јуше у Бепграду.
Упитан щта пд предлпжених савета пшекује да ће Влада усвпјити, Петрпвић је нагласип да је свестан да
„прпблем са лпкалнпм сампуправпм има најмаое пдјека у Министарству финансија“.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/poboljsati_naplatu_doprinosa.4.html?news_id=251059

Ппбпљщати наплату дппринпса
АУТПР: БЕТА
Бепград - Рефпрма пензипнпг система у Србији не мпже се заснивати на ппвећаоу старпсне границе за
пдлазак у пензију, већ треба радити на ппбпљщаоу финансијске дисциплине и наплате дппринпса,
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пцеоенп је на кпнференцији п рефпрми тпг сектпра у Србији кпју је прганизпвала Кпнфедерација
сампсталних синдиката са Фпндацијпм Фридрих Еберт.
Решенп је и да је сада пднпс заппслених и пензипнера бип 1,6 према један и да је видљив негативан
тренд јер је стппа незаппсленпсти 25 пдстп, а пкп 300.000 дп 700.000 радника није псигуранп. Директпр
канцеларије Фпндације Фридрих Еберт у Бепграду Михаел Ерке изјавип је да се рефпрма пензипнпг
система мпже радити у три правца - ппвећаоем дппринпса, ппвећаоем старпсне границе за пдлазак у
пензију и смаоеоем изнпса пензија.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mmf-ce-traziti-nove-poteze-vlade

ММФ ће тражити нпве пптезе Владе
Пленарним састанкпм у Нарпднпј банци Србије, мисија Међунарпднпг мпнетарнпг фпнда кпју
предвпди Зузана Мургаспва и делегација Републике Србије заппшели су прву фазу разгпвпра п нпвпм
аранжману са пвпм међунарпднпм финансијскпм институцијпм.
У јушеращоим данащоим разгпвприма, ппред гувернера Јпргпванке Табакпвић, ушествпвали су и Јпван
Кркпбабић, пптпредседник Владе и министар рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике и Млађан
Динкић, министар финансија и привреде, са сарадницима, саппщтила је НБС.
Државни секретар у Министарству финансија Влајкп Сенић изјавип је да су представници српских власти
са мисијпм ММФ-а ппшели разгпвпре п склапаоу аранжмана п сарадои, кпји ће се пдвијати у две фазе.
Најпре ћемп у наредних седам дана гпвприти п свим темама кпје се тишу макрпекпнпмских прпјекција,
фискалне кпнсплидације, ппзиције Нарпдне банке Србије, а накпн тпга, у другпј фази разгпвпра
ппшеткпм наредне гпдине, кпнкретније бисмп дпгпвприли детаље будуће сарадое, рекап је Сенић
Таоугу. Према оегпвим решима, јушеращои разгпвпри са ММФ-пм били су вепма птвпрени и прптекли
су у дпбрпј атмпсфери, а представници Фпнда ппдржали су наппре за велику фискалну кпнсплидацију
кпју Влада намерава да спрпведе тпкпм 2013. гпдине.
Разгпвпрали смп и п средопрпшним фискалним прпјекцијама, п тпме кпјим темппм вратити јавни дуг у
пквире закпнске пд 45 пдстп БДП-а, структурним рефпрмама у јавнпм сектпру, рефпрмама пензијскпг
система и тржищта рада, прецизирап је Сенић. Сенић је пбјаснип да се друга фаза прегпвпра пшекује
ппшеткпм наредне гпдине, када би се кпнкретније разгпваралп п детаљима будуће сарадое са ММФ-пм
и на крају те друге фазе мпгап би да буде закљушен нпви аранжман.
Председник Фискалнпг савета Павле Петрпвић изјавип је јуше да ће ппстизаое дпгпвпра Србије са
ММФ-пм п нпвпм аранжману, најверпватније захтевати пд владе да предузме неке дпдатне мере.
Какп је навеп Петрпвић, Фискални савет те мере види на расхпднпј страни, пднпснп мпгуће је да ће
ММФ тражити неке дпдатне гаранције, да ће се расхпди планирани у будзету за 2013. пстварити.
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Privredni PREGLED
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1002:Manji-deficit-pod-znakompitanja&catid=31&Itemid=101

Маои дефицит ппд знакпм питаоа
АУТПРКА: Љиљана Кпстадинпвић
За заустављаое раста јавнпг дуга у Србији, кпји ће на крају пве гпдине бити скпрп 60 пдстп брутп
дпмаћег прпизвпда, кљушнп је смаоити бучетски дефицит, кпји тренутнп изнпси 6,7 пдстп БДП-а (220
милијарди динара). Тп ће према предлпгу закпна п бучету за 2013. гпдину и бити пстваренп у знашајнпј
мери, али је ппд знакпм питаоа да ли ће бити пстварен пад на планираних 3,6 пдстп БДП-а (пднпснп
132 милијарде динара), уппзприп је јуше председник Фискалнпг савета Павле Петрпвић, истишући да је
неппхпднп да се већ ппшеткпм идуће гпдине заппшну структурне рефпрме, кпје ће пбезбедити наставак
ппадаоа дефицита и у 2014.
гпдини. За превазилажаое кризе јавнпг дуга за Србију кљушна је идућа гпдина, нагласип је Петрпвић.
Дајући ппзитивне пцене предлпженпм закпну п бучету за 2013. и фискалнпј стратегији, Петрпвић је
истакап да Фисклани савет сматра дпбрим запкретпм у фискалнпј пплитици планиранп
препплпвљаваое садащоег маока у државнпј каси. Укпликп Влада не предузме дпдатне мере,
планирани дефицит лакп мпже да буде увећан за 25 милијарди динара, и тп за 20 милијарди пп пснпву
пптимистишки планираних расхпда за набавку рпба и услуга, субвенција и камата, и за пет милијарди
динара пп пснпву убрзаоа инфлације, уппзприп је пн. Ппвећаое ппреза и пгранишеое раста плата и
пензија су темељи на кпјима ппшива смаоеое дефицита, па је највећи и најппаснији ризик да се
пдустане пд дпгпвпрене индексације плата у јавнпм сектпру и пензија, дпдап је. Издвајаоа за
субвенције ће најверпватније бити већа пд планираних за пкп 10 милијарди динара, јер пне лакп мпгу
да се птргну кпнтрпли. Уз тп и издвајаоа за камате драстишнп расту и у идућпј гпдини ће ппрасти за пкп
25 милијарди динара, па су планирана ппвећаоа директна ппследица наглпг раста јавнпг дуга, збпг шега
ће бучетски расхпди да ппрасту за пет и вище милијарди динара. Планирани издаци за камате су
надмащили и издвајаоа за набавку рпба и услуга, субвенције и капиталне расхпде. Такпђе, у ризике
кпји впде у прпблеме усппренпг пбараоа дефицита, убрајају се кащоеоа државе у измириваоу свпјих
дугпва кпји према незванишним ппдацима изнпсе дп 1,5 пдстп БДП-а, за щта је главни кривац РЗЗП, па
је неппхпдна интервенција државе и тп у пгранишенпм пбиму, да рефпрмищу непдрживи системи, какп
се дпцое не би ппнпвп ппјавиле, нагласип је Петрпвић. Рещаваое прпблема дпцое ппвећаће јавни дуг
и дефицит у 2013. гпдини за пкп 0,5 пдстп БДП-а, такп да ће се пп тпм пснпву маоак у државнпј каси
једнпкратнп мпже увећати на 4,1 пдстп БДП-а, мада не би требалп забправити ни да сваки дан
пдлагаоа рещаваоа статуса Железаре Смедеревп такпђе ппвећава расхпде и укупни маоак у државнпј
каси. Пптребнп је спрешити превелики раст дефицита збпг нереалнп планираних јавних расхпда за
дпдатних 15 дп 20 милијарди динара збпг плаћаоа акумулираних дпцои и мпгућнпсти да маоак у каси
Србије премащи пет пдстп, рекап је Петрпвић. Стпга, Фискални савет главни прпстпр за смаоеое
дефицита види у дпдатним ущтедама трансфера лпкалним сампуправама и непснпваним дпдацима за
плате и тп за пкп 10 милијарди динара, кап и у шврстпј кпнтрпли изврщеоа бучета. Ппщтп испуоеое
циља у идућпј гпдини зависи пд шврсте кпнтрпле расхпда, Фискални савет предлаже дефинисаое
кварталних циљева изврщеоа бучета и истпвременп мере кпје ће аутпматски да се примеоују у слушају
непствариваоа трпмесешних бучетских циљева. Пснпвни квартални циљеви, пп предлпгу Фискалнпг
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савета би се пднпсили на расхпде за набавку рпба и услуга и субвенције. Фискални савет би мпгап да
пцеоује оихпвп испуоеое, а аутпматске мере би се пднпсиле и примеоивале на индексацију плата и
зарада. Кљушнп је и ппстићи дпгпвпр с Међунарпдним мпнетарним фпндпм, јер би се тиме степен
сампкпнтрпле и укупне кпнтрпле ппвећап.
Криза јавнпг дуга јпщ није избегнута
Петрпвић је уппзприп да криза јавнпг дуга није избегнута, и иакп је фискалнпм стратегијпм дефинисана
дпбра путаоа, неппхпднп је оенп унапређеое, а ни структурне рефпрме нису дпвпљнп разрађене, нити
јаснп дефинисане. Средопрпшнп ппсматранп, Србији су нужне рефпрма пензијскпг система,
заппщљаваоа и зарада, државних и јавних предузећа, система субвенција, спцијалне защтите, ппреске
администрације и усппстављаое пдрживпг система фискалне децентрализације, закљушип је пн.
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1027:Oktobarski-rast-cena-2,8odsto&catid=9&Itemid=120

Октпбарски раст цена 2,8 пдстп
ИЗВПР: БЕТА
Пктпбарска инфлација у Србији изнпсила је 2,8 пдстп, дпк је на гпдищоем нивпу раст цена дпстигап 12,9
пдстп, саппщтип је јуше Републишки завпд за статистику (РЗС). Малппрпдајне цене рпба и услуга за лишну
пптрпщоу, кпјима се мери инфлација, ппвећане су, наиме, у пктпбру у пднпсу на претхпдни месец у
прпсеку за 2,8 пдстп, а у пднпсу на исти месец прпщле гпдине за 12,9 прпцената, дпк је ппвећаое у
пднпсу на децембар 2011. изнпсилп 12,7 пдстп. Прпщлпг месеца су највище ппскупели алкпхплна пића
и дуван (11,1 пдстп), рекреација и култура (4,3 пдстп), храна и безалкпхплна пића (3,1 пдстп), станарина,
впда, електришна енергија, гас и друга гприва (2,2 пдстп), намещтај, ппкућствп и текуће пдржаваое
стана (1,9 пдстп), кпмуникације, пдећа и пбућа (пп 1,5 пдстп) и услуге у рестпранима и хптелима (1,1
пдстп), дпк се цене псталих прпизвпда и услуга нису знашајније меоале.
У категприји хране највище су ппскупели уља и масти (14,4 пдстп), кафа, шај и какап (8,0 пдстп) и месп,
сир и јаја, пднпснп, безалкпхплна пића (пп пет прпцената). РЗС је пбјавип и индекс прпизвпђашких цена
прпизвпда ппљппривреде и рибарства за септембар кпји ппказује да су у ппљппривреди и рибарству
цене у септембру у пднпсу на претхпдни месец ппвећане за 4,3 пдстп, а у пднпсу на исти месец прпщле
гпдине за 39 прпцената, дпк су прпизвпђашке цене у стпшарству, на пример, у пднпсу на претхпдни
месец ппвећане за 7,2 а у ппређеоу са септембрпм 2011. за 29,8 пдстп. Ппсматранп пп групама
прпизвпда, у септембру су највище ппрасле прпзвпђашке цене крпмпира (36,9 пдстп), живине и јаја (18,9
пдстп) и свиоскпг меса (13,2 пдстп). Кад је реш п ценама прпизвпђаша индустријских прпизвпда
знашајнија ппвећаоа у пднпсу на претхпдни месец, пднпснп, ппвећаоа кпја превазилазе један
прпценат, забележена су у пктпбру у прпизвпдои пића (пет или 11,2 пдстп у пднпсу на исти месец
2011), прпизвпдои рашунара, електрпнских и пптишких прпизвпда (три, пднпснп 4,9 пдстп), кап и у
скупљаоу, прешищћаваоу и дистрибуцији впде (1,9 или 3,5 пдстп). Најзад, извещтај п индексу
прпизвпђашких цена индустријских прпизвпда намеоених дпмаћем тржищту ппказује у пктпбру
генерални раст пд свега 0,7 пдстп у пднпсу на претхпдни месец, или 8,1 пдстп у пднпсу на пктпбар 2011,
при шему је највећи раст забележен у прерађивашкпј индустрији и тп, у прпизвпдои пића (5,8 пднпснп
10,7 пдстп), прпизвпдои гардерпбе (4,5 пднпснп 16,9 пдстп) и прпизвпдои прехрамбених прпизвпда
(3,3 или 11,3 пдстп).
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НБС: кривци цене хране, ПДВ и акцизе
Виспка месешна инфлација у пктпбру пд 2,8 пдстп је ппследица ппскупљеоа прерађене хране, раста
регулисаних цена на лпкалнпм нивпу и ппвећаоа ппщте стппе ПДВ-а и акциза, пценила је јуше Нарпдна
банка Србије (НБС). Пп прпцени централне банке, иакп ће у нареднпм перипду месешни раст
пптрпщашких цена бити нижи, међугпдищоа инфлација ће углавнпм наставити да расте јпщ некпликп
месеци збпг ниске базе. Пад међугпдищое инфлације пшекује се пд другпг трпмесешја, а ппвратак у
границе циља дп краја 2013. гпдине, пбјавила је НБС.
Кпнкуренција једини лек
Прпфеспр на Екпнпмскпм факултету у Бепграду Љубпдраг Савић рекап је за Таоуг да је пве гпдине
Статистишки завпд ппсле дуже времена први пут реалнп приказап стппу инфлације. Тп не знаши да је пна
пве гпдине спекатакуларнп вища негп претхпдних гпдина негп је самп ппщтеније пбрашуната, казап је
Савић. Према Савићу, у нареднпм перипду треба ствприти услпве за дплазак у Србију великих
тргпвинских ланаца јер је тренутнп кпнкуренција вепма слаба. Тп је кљушни разлпг збпг шега дплази дп
ситуације да тргпвци фпрмирају цене какп хпће. Друга лпща пкплнпст је щтп су неки пд тргпваца
истпвременп и прпизвпдаши и кпнтрплищу практишнп целпкупан прпцес и прпзивпдое и тргпвине па
мпгу несметанп да дижу цене дп нивпа кпји им пдгпвара, мищљеоа је Савић.

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1059:Cene-%C4%87e-i-daljerasti&catid=9&Itemid=120

Цене ће и даље расти
АУТПРКА: Љиљана Лукић
Цене у Србији ће и даље расти збпг прекпмерне јавне пптрпщое и мпнппплскпг пплпжаја ппјединих
приватних и јавних предузећа, кпши их самп куппвна мпћ станпвнищтва, а тп је најјаднији нашин
пдржаоа стабилнпсти цена, изјавип је јуше у Привреднпј кпмпри Србије (ПКС) Гпран Кпвашевић из Уније
ппслпдаваца Србије (УПС). На седници Удружеоа за тргпвину ПКС Кпвашевић, кпји је председник
Секције за тргпвину при УПС, пценип је да се стаое на тржищту ппгпрщава јер су изпстале праве мере п
шему гпвпри раст сиве екпнпмије, инфлације и незаппсленпсти.
Уредба п пгранишеоу марже на пснпвне живптне намирнице на 10 пдстп кпја је дпнесена на
телефпнскпј седници претхпдне владе ппследоег дана 2011. гпдине и прпдужавана телефпнски имала
је разарајући утицај на тржищте Србије, ппсебнп на мале тргпвце кпји су збпг ое прещли у сиву зпну,
рекап је Кпвашевић. Пн је истакап да је дпбрп щтп ће пва уредба бити укинута 31. децембра ппщтп је
Еврппска унија пценила да пна није у складу са тржищним ппслпваоем и слпбпдним тржищтем, али да
није дпбрп щтп се тп шини ппд притискпм. Акп су мере дпбре за државу и грађане треба их
предузимати, али акп нису пнда мпрамп да их укинемп сами, а не самп затп щтп тп каже ЕУ, сматра
Кпвашевић. Пцену да су мере прпмащиле циљ јер су цене хране у Србији знашајнп ппрасле у прптеклих
гпдину дана ппткрепип између псталпг и ппдаткпм да је килпграм свиоскпг бута кпщтап 1. јануара 2012.
гпдине 336 динара, 1. јуна 2012. 404 динара, а 1. нпвембра 419 динара, уз наппмену да је набавна цена
бута била у једнпм тренутку 560 динара. На скупу у ПКС уппзпренп је на ппследице некпнтрплисанпг
увпза хране и других прпизвпда на бучет, али и пптенцијалне ризике за здравље. Председник групације
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увпзника, извпзника и дистрибутера медицинских средстава Предраг Бјелетић је навеп да здравље
људи угрпжава и неадекватан пднпс према увпзу и дистрибуцији медицинских средстава, јер се у
Србију увпзе кприщћена медицинска средства ппд видпм увпза резервних делпва и без пдгпварајућих
прпвера Агенције за лекпве и медицинска средства. Све тп дпвпди дп щиреоа црнпг тржищта у набавци
медицинских средстава збпг шега се мпра пппщтрити кпнтрпла и ппјашати инспекцијски надзпр, истакап
је Бјелетић. Ппмпћник министра сппљне и унутращое тргпвине Љиљана Станкпвић рекла је да је циљ
Владе да изгради мпдернп тржищте кпје ће несметанп функципнисати ппд истим услпвима за све
ушеснике. Пна је указала да се развпј тргпвине и тржищта свпди на развпј кпнкуренције, защтиту
пптрпщаша крпз ппдстицаое спцијалне друщтвене пдгпвпрнпсти. Станкпвић је наппменула да су, према
ппдацима Еврпстата за 2011, цене у Србији у пднпсу на земље ЕУ ниске али да је врлп низак брутп
дпмаћи прпизвпд (БДП) пп глави станпвника. Пна је ппдсетила да је Влада Србије у прптеклих 100 дана
предузела низ мера за унапређеое закпнске регулативе и унапређеое тржищта.
Црне милке гутају 1,5 милипна евра
Дејан Симић из кпмпаније Крафтфуд рекап је да збпг нелегалнпг увпза и сивпг тржищта држава
гпдищое губи између милипн и милипн и пп евра самп на шпкпладама милка кпје прпизвпди пва
кпмпанија, јер изпстаје плаћаое ппреза и царина. Ппсебан прпблем представља и тп щтп прпизвпди
кпји се нелегалнп увпзе угрпжавају и пптрпщаше јер немају декларацију, а прпдају се мимп прпписаних
услпва шиме се дпвпди у питаое и бренд, сматра Симић. У изјави за Привредни преглед ппсле седнице
пн је пбјаснип да кпмпанија има дпбру сарадоу с царинпм и надлежним прганима и да су дп сада
пресешена два ланца кријумшара милка шпкплада. Пне се купују у великим тржним центрима у
ппгранишнпм ппјасу у Мађарскпј, а пптпм щверцују у Србију где се на пијацама и улици прпдају
јефтиније негп у прпдавницама, рекап је Симић. Пн је пбјаснип да је тп мпгуће захваљујући ппвраћају
ппреза на дпдату вреднпст кпји у Мађарскпј изнпси 27 пдстп, неплаћаоу царине пд 10 пдстп и српскпг
ПДВ-а пд 20 пдстп.

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1004:Efikasnija-naplatadoprinosa&catid=11&Itemid=122

Ефикаснија наплата дппринпса
ИЗВПР: ТАНЈУГ
Влада Србије ппредељена је за даље рефпрме пензијскп-инвалидскпг система, али уз јасан став да мере
смаоеоа трпщкпва и рестрикције имају свпју границу, изјавип је јуше ппмпћник министра рада,
заппщљаваоа и спцијалне пплитике Зпран Милпщевић. Прпблеми финансираоа пензија се не мпгу
рещавати ппдизаоем старпсне границе прекп разумне биплпщке границе, рекап је Милпщевић на
кпнференцији Рефпрма пензијскпг система Србије. Ппдсећајући да је рефпрма пензијскпг система
заппшета 2002. и да су предузете мере дале неке резултате, Милпщевић је дпдап да би убудуће требалп
да се пднпсе пре свега на ппвећаое прихпда и ефикаснију наплату дппринпса за спцијалнп псигураое.
Пн је указап на знашај фпрмираоа централнпг регистра пбавезнпг спцијалнпг псигураоа јер ће тп
пмпгућити заппсленима да имају увид у тп да ли им је ппслпдавац уплатип дппринпсе. Милпщевић је
указап да је ппред незаппсленпсти, прпблем и каснп заппщљаваое, јер нижи стаж псигураника знаши и
маоу пензију, али и сива зпна у кпјпј, какп се прпцеоује, ради између 300.000 и 700.000 људи. Оихпва
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будућнпст је неизвесна и не зна се да ли ће имати дпвпљнп гпдина стажа за старпсну пензију, дпдап је
пн, пзнашивщи кап прпблем и тп щтп ппједини ппслпдавци дппринпсе радницима уплаћују на пснпву
минималне пснпвице. Гпвпрећи п уплати дппринпса за пензијскп инвалидскп псигураое, државни
секретар у Министарству финансија и привреде Љубища Милпсављевић је истакап да је забележен
тренд раста у пднпсу на претхпдне гпдине између три и шетири пдстп. Милпсављевић је дпдап да
ненаплаћени дппринпси за правна лица и предузетнике изнпсе укупнп пкп 152 милијарде динара, пд
шега је пкп 61 милијарда динара главница, дпк је за предузећа у реструктурираоу, приватизацији и
стешају тај изнпс пкп 80 милијарди динара. Пн је истакап да пензипни систем заснпван на дппринпсима
не мпже бити успещан без развијене екпнпмије и ефикасне наплате, пценивщи да Ппреска управа
дпбрп ради свпј ппсап и да се ташнп зна кп је платип пдређене дппринпсе, а кп не. Председник
Кпнфедерације слпбпдних синдиката, кпја је прганизпвала дебату, Ивица Цветанпвић је предпшип да је
у реалнпсти брпј пензипнера и радника изједнашен, пценивщи да је систем међугенерацијске
сплидарнпсти кпји сада функципнище непдржив. Цветанпвић је нагласип да је неппхпднп усппставити
бпљу наплату ппреза и дппринпса, истакавщи да тај синдикат није за изједнашаваое старпсне границе
за пдлазак у пензију за жене и мущкарце. Директпр Фпндације Фридрих Еберт Михаел Ерке је указап да
је у 19. веку самп 2,5 пдстп радника дпживљавалп пензију, дпк данас велики брпј заппслених живе јпщ
10 или 15 гпдина кап пензипнери. Ерке је указап на ппвећаое живптнпг века, али и пад стппе рађаоа,
такп да све маои брпј људи ушествује у финансираоу све већег брпја пензипнера, збпг шега је тема
рефпрме пензијскпг система пд знашаја за шитаву Еврппу.

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:%C5%A0trajk-upozorenja-uValjaonici-bakra&catid=21&Itemid=125

Штрајк уппзпреоа у Ваљапници бакра
ИЗВПР: ТАНЈУГ
Чланпви сва три синдиката у Ваљапници бакра у Севпјну најавили су за шетвртак у ппдне 30-минутни
щтрајк уппзпреоа, јер, какп су саппщтили, ппслпдавац игнприще оихпве пправдане захтеве, па су
исцрпљене све мпгућнпсти за ппстизаое дпгпвпра. Заппслени траже да се прпдужи важнпст
Кплективнпг угпвпра дпк се не дпнесе нпви, кап и писане гаранције да дп 31. децембра следеће гпдине
неће бити принуднпг птпущтаоа заппслених. На листи захтева је и исплата регреса за пву гпдину у
висини минималне зараде у Републици, утврђиваое цене сатнице дп краја гпдине и пбезбеђеое
кпнтинуиранпг снабдеваоа сирпвинама ради реализације планиране прпизвпдое, наведенп је у
саппщтеоу.
Заппслени у Ваљапници бакра Севпјнп су јпщ 19. пктпбра упутили петицију представницима
инвестиципних фпндпва РЦ2 и ДАРБИ, власницима Ваљапнице бакра, у кпјпј су навели да је садащое
ппслпвпдствп пдгпвпрнп за смаоеое прпизвпдое и инвестиција и успрптивили се смени генералнпг
директпра Драгана Субптића.
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