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НОВИ ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О СРПСКОЈ ЕКОНОМИЈИ: ЛОШИЈЕ
НЕГО НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ
Српска економија и даље слаби и у односу на почетак године ситуација се додатно погоршала,
наведено је у најновијем извештају Европске комисије у који је „Блиц“ имао увид. На лоше
економске резултате највише је, према том документу, утицао аграрни сектор, који због суше
има у првом кварталу пад од 19 одсто, а у другом 0,8 одсто, рачунајући на годишњем нивоу.
Према расположивим домаћим показатељима који су пристигли до првих дана октобра, бруто
домаћи производ у Србији опада, цене расту, повећава се незапосленост осим у државној
управи где запошљавање бележи раст, опао је и извоз, увећан је укупан спољни дуг земље,
динар је ослабио 12,2 одсто, а пољопривреда бележи веома велики пад...
Србија је према извештају Европске комисије који ће сутра бити објављен, а односи се на
земље кандидате за чланство у ЕУ, као и на Турску и Исланд, ове године оманула и у
привлачењу директних страних инвестиција (СДИ). Портфолио СДИ је у првих шест месеци око
44 милиона евра, што је једва пет одсто износа СДИ забележеног у истом периоду 2011.
Инвестиције посустале
Нето директне стране инвестиције су кренуле лоше почетком године, углавном због неуспеле
продаје 20 одсто удела Телекома Србија у јануару, а како се наводи у новом извештају ЕК,
нето прилив инвестиција је и до краја јула био низак; само трећина нивоа из истог периода
2011. С друге стране, нето одлив инвестиција је износио 260 милиона евра.
Запосленост
Ниво укупне запослености се стабилизовао у другом кварталу на врло ниском нивоу и број
регистрованих запослених на крају јуна је износио око 1,73 милиона људи, што је један одсто
мање него претходне године. Број регистрованих незапослених је пао на 755.000, али је остао
готово непромењен у односу на исти период 2011. Удео особа без квалификација је остао исти
- готово трећина свих незапослених.
Јавни дуг расте
Јавни дуг је током лета достигао 54 одсто БДП-а. У јесен, Влада планира, како констатује
Европска комисија, да ће представити средњорочни програм с мерама које би вратиле дуг у
законски оквир од 45 одсто БДП-а. У септембру, Србија је успела да прода еврообвезнице на
међународном тржишту у вредности од милијарду долара.
Увоз расте у односу на извоз
Спољнотрговински дефицит је до краја јула достигао 3,3 милијарде и већи је за 14 одсто него у
истом периоду прошле године. После неколико првих лоших месеци, извоз је полако почео да
се опоравља и у периоду јануар-јул је био 0,8 одсто виши (изражен у еврима) у поређењу с
истим периодом прошле године. Увоз је имао стабилан раст, у просеку 5,7 одсто (изражен у
еврима), у првих седам месеци ове године. Прилив нето капитала је био негативан готово свих
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месеци, а до краја јула, не рачунајући резерве, на рачуну је регистрован одлив од 320 милиона
евра.
Инфлација у порасту
Инфлација је снажно скочила на 7,9 одсто у августу, пробијајући зацртану границу Народне
банке, што је углавном изазвао раст цена хране. На такав тренд је значајно утицала суша, а
затим и слабљење динара и повећање индиректног опорезивања. Оцена ЕК је да би
краткорочни инфлаторни притисци могли да постану акутни.
Одбрана курса умерена
Динар је наставио да слаби према евру у јулу и августу када је достигао најнижу вредност од
119,4. Од тада је ојачао и до краја септембра стабилизовао се на око 115 динара за евро – што
је и даље око 10 одсто ниже него почетком године. НБС је наставила да интервенише и у јулу и
августу, али с много мањим сумама и истовремено је подигла референтну каматну стопу на
10,5 одсто.
Буџет
У септембру је парламент усвојио ребаланс буџета за 2012. циљајући на консолидовани
дефицит од 6,7 одсто БДП-а. Мере консолидације су махом на страни прихода, као што је
повећање ПДВ са 18 на 20 одсто, повећање акциза на цигарете и нека горива... На страни
расхода, већи део уштеда се планира од мањег раста плата и пензија. Уштеде су, међутим,
нивелисане повећањем неких трошкова (13. пензија, субвенције за аграр због суше, већи
издаци за социјалну заштиту).
Дефицит топио резерве НБС
Крајем јула дефицит је износио 2,1 милијарду евра. Због продубљивања дефицита и слабог
прилива капитала, девизне резерве НБС су наставиле да се смањују. До краја августа оне су
ипак остале на релативно високом нивоу од 9,9 милијарди евра.
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УХАПШЕН ВЛАСНИК "ВОЈВОДИНА ПУТА"
Душан Боровица, власник "Војводина пута" из Зрењанина, Здравко Илић, директор тог
предузећа и Драган Алексић, директор ЈКП "8. октобар" из Нове Црње ухапшени су јутрос због
сумњи да су примали и давали мито.
Име Боровица довођено је у везу са малверзације у којима је државни буџет оштећен за око
три милиона евра, због лажирања послова изградње путне и саобраћајне инфраструктуре.
Недавно су радници Боровичиног предузећа "Дунав група агрегати" неколико дана блокирали
Дунав, тражећи од власника да им исплати заостале плате.
Боровица је довођен у и везу са Пером Миланковим, ухапшеним председником Општине Нова
Црња.
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ПИТАЛИ ЗА ПЛАТУ И СИНДИКАТ, ПА СУСПЕНДОВАНИ
СОМБОР: Сомборској јавности су се отвореним писмом јуче обратила три радника, синдикални
активисти Фабрике акумулатора у Сомбору, ћерки-фирми шабачког „Фармаком МБ“, чији је
власник
у последње време често спомињани бизнисмен Мирослав Богићевић, тврдњама да су због
залагања за радничка права шиканирани у својој фирми.
У свом писму Зоран Калајић, Александар Задуха и Горан Милић наводе да су, уочи истека
двомесечног одсуства, на које их је послао менаџмент ФАС, уз плату од 60 одсто и то након
што су на састанку свих запослених, поставили питање зашто им константно касни исплата
зарада и зашто извршни директор уједно обавља функцију председника синдиката, те зашто
се спречавају избори за подружницу ССС, добили нова упозорења фирме, односно уручена су
им решења о суспензији на три месеца, као и Упозорење запосленом о постојању разлога за
отказ уговора о раду.
Као доказ да се ради о својеврсном мобингу и казни због синдикалних активности, тројица
радника ФАС наводе да је ова фабрика ангажовала већи број радника на привременоповременим пословима у исто време када је њих послала на принудни одмор, наводно због
смањења обима производње.
Упозорење пред отказ и тромесечну суспензију су добили, како тврде, уз образложење да су се
током принудног одмора укључили у дискусију поводом ситуације у ФАС на овдашњем
интернет порталу „СОИнфо“ при чему су, како наводи менаџмент „ вређали и клеветали
руководство и износили дефинформације“, што они децидирано негирају.
- По свему наведеном, јасно је да руководству ФАС-а није у интересу да постоји и ради
озбиљна синдикална организација, која ће на прави начин бранити права свих чланова. Овим
путем, већинском власнику Мирославу Богићевићу, упућујемо молбу да са нама лично
разговара јер сматрамо да није истинито информисан и да до њега долазе само сервиране
информације - кажу Калајић, Задуха и Милић, у свом писму, уз примедбу да су у претходном
периоду, од стране руководства Фабрике акумулатора Сомбор, били ускраћени за било какав
директан контакт са власником.
М. Миљеновић
.
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Синдикалци поднели кривичне пријаве против бившег руководства Дома здравља у
Нишу
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ВЕЛИКИ ДУГОВИ И „ПРЕКОБРОЈНИ“ РАДНИЦИ
Аутор: З. Миладиновић
Ниш - Синдикат лекара и фармацеута Дома здравља Ниш понео је нишком Основном
тужилаштву кривичну пријаву против доскорашњег руководства на челу са бившим директором
Миланом Манојловићем због сумњи да је кроз ненаменско трошење средстава ове установе
извршило кривично дело злоупотребе службених овлашћења.
Манојловић, иначе кадар ДС- а, смењен је прошлог месеца у „пакету“ са више од 20 директора
градских предузећа и установа.
- Сумњичимо их да су наменски добијен новац из буџета Србије за исплату зарада, превоза и
других накнада за запослене, ненаменски потрошили. На тај начин су нанели штету Дому
здравља за више од 145 милиона динара - рекао је Предраг Миљковић, председник Синдиката
лекара и фармацеута у овој установи, која има око 1.100 запослених.
У синдикату су казали да су запослени примили 64 одсто зараде за септембар, али им је „јасно
речено“ да се убудуће не надају редовној исплати, а започело је и отпуштање радника на
одређено време. Бивши директор Манојловић је упркос томе „последњег дана свог мандата
примио још неколико радника у радни однос“. Дом здравља, такође, до краја овог месеца мора
да врати шест милиона динара Фонду здравствене заштите које је Манојловић „исплатио као
стимулације“. На дан 31. децембра 2011. установа је дуговала „Топлани“ 7,8 милиона динара,
ЕПС-у 2,1 и „Теленору“ 1,1 милион динара. Поједине ненаплаћене услуге, као што је штампање
материјала, „вредно“ чак 2,8 милиона динара, испоручиоци су затражили преко суда, навели су
они.
Према тврдњама синдиката, иако је по Закону о здравственој заштити забрањено директно
рекламирање здравствених установа, Дом здравља је последњег дана прошле године за
рекламе дуговао безмало милион динара - 649.000 динара „Народним новинама“ и
телевизијама „Зона“ и „Белами“, 240.000 динара Телевизији „Пет“, а 59.000 динара Телевизији
„Коперникус“. Уз све то, установи ће до краја године бити умањена уплата из градског буџета
за више од 14 милиона динара, тако да ће и то морати да надомести из сопствених средстава,
рекли су у синдикату.
Синдикалци су „признали“ да је бивше руководство део оволиког дуга наследило од
претходног, али нису навели о ком износу је реч. Они су прецизирали да се „наслеђени“ дуг
односи пре свега на раднике Дома здравља чије плате нису уговорене са Републичким
фондом здравственог осигурања, тако да се Дом здравља сам „сналазио“ за исплату зарада
„прекобројних“.
У синдикату су додали да очекују да ће се упркос чињеници да је оснивач Дома здравља град
Ниш за решавање проблема ове установе заинтересовати и министарка здравља Славица
Ђукић Дејановић „јер је постојећи дуг и проблем републичког Фонда за здравствено
осигурање“. Они су рекли да је у више наврата планиран састанак са представницима
Министарства здравља, као и нишким већником ресорно задуженим за здравство и
председником Управног одбора Дома здравља, али да до њега пак није дошло. Синдикат „има
подршку“ новог руководства Дома здравља.
Највеће задужење за „неуговорене“
„Прозвани“ директор Милан Манојловић није био доступан новинарима. Он је пре свог
смењивања, као и неколико пута раније, упозоравао да Дом здравља има финансијске
проблеме, а да „већина њих датира још од претходног руководства“, тако да је „за његово
решавање неопходно да се укључе и представници града“. Манојловић је тада рекао да је
„највеће задужење“ ове установе настало крајем 2008. године, када су обезбеђена средства за
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плате више од 170 запослених, које нису биле уговорене са Фондом за здравствено осигурање,
за разлику од зарада свих других радника које се исплаћују из Фонда.
Списак
Синдикалци су поднели кривичне пријаве и против помоћника бившег директора Светлане
Јовић, Иване Станковић, Јасмине Димитријевић, као и смењеног начелника финансијске
службе Душана Милићевића. Кривичне пријаве поднете су и против Саше Живића и
Слободана Влајковића, бивших председника Управног и Надзорног одбора.

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/rast_bdpa_zavisi_od_proizvodnje_fijata.4.html?news_id=249059

До краја године инфлација ће премашити 12 одсто, смиривање тек наредне године,
процењује НБС

РАСТ БДП-А ЗАВИСИ ОД ПРОИЗВОДЊЕ ФИЈАТА
Аутор: А. Милошевић
Београд - Народна банка Србије очекује да ће инфлација до краја ове године бити већа од 12
процената и да ће се њен раст наставити и у првим месецима 2013, те да ће тек крајем те
године успети да се врати у предвиђени оквир - рекао је јуче вицегувернер НБС Веселин
Пјешчић. Раст цена је, како је додао, већ сада достигао 10 одсто, понајвише захваљујући лошој
пољопривредној сезони.
Само од априла до августа инфлација је била 5,2 процента, од чега је чак 77 одсто било
проузроковано поскупљењем хране. У циљу обуздавања инфлационих тежњи централна банка
је ове недеље одлучила да поново повећа референтну стопу за четвртину процента, тако да
она сада износи 10,75 одсто. Како је истакао Пјешчић, НБС се на овај потез одлучила због
„раста цена хране, депресијације динара и раста регулисаних цена и акциза“.
- Пад вредности динара из прве половине године ће се знатно мање одразити на инфлацију у
наредном периоду - оценио је вицегувернер и додао да је Народна банка ревидирала процену
привредног раста, тако да сада очекује да ће Србија ову годину завршити са падом бруто
домаћег производа од 1,5 одсто уместо раније прогнозираних 0,5 процената. У томе ће највећу
улогу имати пољопривредна производња, која ће забележити пад од чак 22 процента у односу
на 2011.
Ипак, у НБС и даље очекују да ће у наредној години држава успети да оствари раст од цела
три процента, што је, како је нагласио Пјешчић, конзервативна процена, заснована на
очекивању просечне пољопривредне сезоне и производњи 100.000 аутомобила у Фијатовој
фабрици у Крагујевцу. Италијански произвођач би тако био заслужан за цео проценат раста
српског БДП-а, а резултат би могао да буде и бољи ако се оствари Фијатова пројекција
производње од чак 150.000 возила током 2013. године.
Вицегувернер је додао да су девизне резерве достигле 10,4 милијарде евра, превасходно због
продаје еврообвезница, а да нето резерве, које представљају новац који држава може
слободно да користи, износе 6,3 милијарде евра. Камате на дуг државе су пале па како је
рекао Пјешчић, сада износе 6,62 одсто у односу на 7,5 одсто прошле године.
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- Динар је од почетка године номинално пао за 8,8 одсто, али је од јуна курс стабилан, а у
септембру је чак динар номинално и ојачао. Појавили су се и инвеститори спремни да улажу у
динарске хартије од вредности - закључио је Пјешчић.
Минималан раст проблематичних кредита
- У септембру смо имали и раст кредитне активности банака, што је највише последица
одобравања субвенционисаних кредита за ликвидност. Истовремено, ниво проблематичних
кредита остао је практично непромењен на 21,7 одсто, при чему привреда, која укључује и
јавна предузећа чини највећи део, док сектор становништва у оваквим кредитима учествује са
8,5 процената. Од почетка године, проблематични кредити су порасли за само 0,7 одсто рекао је вицегувернер НБС Веселин Пјешчић.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Od‐ponedeljka‐opet‐subvencije‐za‐stambene‐kredite.sr.html

ОД ПОНЕДЕЉКА ОПЕТ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА СТАМБЕНЕ КРЕДИТЕ
Влада Србије усвојила је измене и допуне Уредбе о мерама подршке грађевинској индустрији
кроз дугорочно стамбено кредитирање у 2012, чиме су обезбеђена додатна средства из буџета
у износу од 500 милиона динара, а пријем нових захтева се очекује од понедељка.
На овај начин наставља се пројекат који се успешно реализује још од 2005, и који је дао велики
допринос развоју тржишта некретнина у Србији, саопштило је Министарство финансија и
привреде.
Национална корпорација обавестила је пословне банке о спремности да се настави са
пријемом нових захтева за добијање субвенционисаних кредита.
За корисника кредита, услови за одобрење остали су непромењени, а уредба ступа на снагу
дан после објаве у „Службеном гласнику”.
Уредба предвиђа новине у погледу скраћења и убрзања саме процедуре одобрења
субвенционисаног кредита, тако што ће убудуће Национална корпорација за осигурање
стамбених кредита састављати нацрт уговора између корисника и РС, чиме ће се драстично
уштедети на времену и процедури одобравања, као и на самој реализацији кредита.

http://www.pressonline.rs/info/drustvo/eps‐mora‐da‐povuce‐raune‐ili‐vrati‐pare

ГРАЂАНИ ОГОРЧЕНИ ЗБОГ ВЕЋИХ РАЧУНА ЕПС
ЕПС мора да повуче рачуне или врати паре
Радован Ж. Марковић
Где су новци Удружења потрошача апелују на надлежне да повуку уплатнице или врате новац
који су узели јер су на септембарским рачунима за струју обрачунали ПДВ 20, уместо 18 одсто
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Удружења потрошача траже од ЕПС-а и Министарства енергетике да врате новац грађанима
или повуку уплатнице за струју за септембар на којима су обрачунали ПДВ од 20 одсто, иако је
овај порез повећан од 1. октобра.
Грађани Србије ове недеље добили су рачуне за струју за септембар, на којима је урачунато
20 одсто ПДВ-а, уместо 18. На тај начин држава ће инкасирати око 1,7 милиона евра више него
што би приходовала да је рачунала порез од 18 одсто. Наиме, просечан рачун за струју је
3.000 динара, па разлика од два одсто у ПДВ-у изађе 60 динара по рачуну. Ако узмемо да је
рачуне платило свако од 3,16 милиона домаћинстава у Србији, долазимо до бројке од око 190
милиона динара (1,7 милиона евра).
Пуњење буџета
Председник Националне организације потрошача Горан Паповић каже за Пресс да ЕПС треба
да пошаље нове рачуне са ПДВ-ом од 18 одсто, или да умањи рачуне за октобар за износ
разлике у порезима.
- Промет робе обављен је у септембру када је ПДВ био 18 одсто. Проблем је у томе што су
каснили са рачунима. ЕПС би требало да врати тај новац грађанима или да пошаље нове
уплатнице јер су они направили грешку. Могу то и да реше тако што ће на следећем рачуну
умањити износ за разлику у порезу - рекао је Паповић.
Он сматра да овакав потез ЕПС-а није случајан и да је држава на овај начин само желела да
додатно напуни буџет.
- Ако надлежни кажу да је све по закону, онда ми као потрошачи можемо да окачимо пиштаљку
о клин и да се питамо имамо ли икаква права. Наш став је да је то урађено под патронатом
Министарства финансија да би се попунила рупа у буџету. Нажалост, грађани не могу ником да
се жале ако је рачун за струју написан 2. октобра, када је важио порез од 20 одсто - изјавио је
Паповић.
ЕПС-у недостају људи
Ипак, у ЕПС-у и надлежним министарствима тврде да је све урађено по закону. В. д. директора
ЕПС-а Александар Обрадовић каже да компанија није направила пропуст код септембарских
рачуна и да је све „како су закон и процедура налагали".
- Према закону, ПДВ се плаћа на дан када се врши обрачун неке робе или услуга. Тако су у
ЕПС-у струју за септембар обрачунавали од 1. до 5. октобра, и стекли законску могућност да
грађанима наплате ПДВ од 20 а не 18 одсто - навео је Обрадовић.
На питање зашто струја није обрачуната 30. септембра, он је рекао да ЕПС нема довољно
људи.
- Причали смо већ да увођење нових бројила за даљинско очитавање није урађено.
Ограничени смо људским ресурсима и оперативнм процедурама, па не можемо у једном дану
све да очитамо - рекао је Обрадовић.
Министарка енергетике Зорана Михајловић јуче није хтела директно да одговори на питања о
овом случају, већ је „лоптицу" пребацила у Министарство финансија, рекавши да је оно
надлежно за проблем са ПДВ-ом и да њих треба питати о чему се ради.
Кад закон ступи на снагу
У Министарству финансија су поновили претходни став да је све по закону.
- Струја је роба и то је добро, а није услуга. Закон о ПДВ-у каже да промет добара настаје
даном очитавања стања примљене воде, електричне енергије, гаса и топлотне енергије, које
обавља испоручилац у циљу обрачуна потрошње. На сав промет који се изврши после 1.
октобра примењује се стопа од 20 одсто јер је закон тада ступио на снагу - рекли су у
министарству.
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:400685‐Neizvesna‐sudbina‐quot14‐oktobraquot

НЕИЗВЕСНА СУДБИНА "14. ОКТОБРА"
Уколико се наредне године не спроведу реорганизација и програм реструктурирања,
индустрија "14. октобар" из Крушевца неће имати перспективу - каже директор Мића Рајић
Перспектива индустрије машина и компоненти "14. октобар" из Крушевца зависи од плана и
програма реструктурирања, става државе као власника и руководства које ће тај план
спровести ради проналажења стратешког партнера - каже директор ове индустрије Мића Рајић.
Он очекује да ће наредне године бити спроведени реорганизација и програм реструктурирања,
јер уколико се то не догоди фабрика неће имати перспективу.

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:400681‐NBS‐Cene‐premasile‐sva‐ocekivanja

НБС: ЦЕНЕ ПРЕМАШИЛЕ СВА ОЧЕКИВАЊА
Централна банка направила је нове процене инфлације за ову и идућу годину. Додатним
анализама дошло се до процене да ће раст БДП до краја године бити - 1,5 одсто
ОЧЕКУЈЕМО да ће инфлација до краја текуће године бити виша од 12 одсто и да ће тренд
раста бити настављен и у првим месецима 2013. године, када ће достићи своју највећу
вредност - тврди вицегувернер НБС Веселин Пјешчић.
Пјешчић прецизира да инфлација већ сад износи око десет одсто и додаје да је од априла до
августа инфлација порасла за 5,2 одсто и то највише због цена хране.
Пјешчић је подсетио да је Извршни одбор НБС подигао референтну каматну стопу на 10,75
одсто како би амортизовао раст регулисаних цена који је виши од очекиваног и утицај
повећаних инфлаторних притисака.
- Степен рестриктивности монетарне политике у наредном периоду зависиће од успешности
обуздавања инфлаторних очекивања, утицаја екстерних фактора и најављене фискалне
консолидације - наглашава вицегувернер НБС.
Пјешчић је рекао да је НБС првобитно ревидирала раст бруто домаћег производа на -0,5 одсто,
али да се додатним анализама дошло до процене да ће раст БДП до краја године бити - 1,5
одсто.
- На овакав пад БДП утицала је лоша пољопривредна сезона. Наша првобитна очекивања су
била да ће пољопривредна производња бити мања за око 11 одсто у односу на
прошлогодишњу, међутим испоставило се да ће бити мања за целих 22 одсто - закључио је
Пјешчић.
РЕЗЕРВЕ
ДЕВИЗНЕ резерве НБС износиле су 5. октобра око 10,4 милијарде евра и повећане су за 600
милиона евра у односу на крај септембра, највише због продаје државних еврообвезница на
иностраном тржишту - објаснио је у среду Пјешчић.
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СИНДИКАТИ УПОЗОРАВАЈУ
У Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Пожаревцу синдикални активисти републичких и
градских јавних предузећа организовали су штрајк упозорења.
Синдикални активисти републичких и градских јавних предузећа у Нишу, у оквиру
Конфедерације слободних синдиката, затражили су поштовање колективних уговора,
успостављање социјалног дијалога, спречавање корупције и распродаје државне имовине,
као и неоправданих поскупљења.
Протести упозорења одржани су и у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Пожаревцу.
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