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Енергија тресе и остале цене
Д. М. - М. Л. Ј.
Нове цене гаса и струје удариће најпре на индустрију, али и на кућне буџете.
Млеко, уље, месо, прерађевине и слаткиши могли би да поскупе и до 10 одсто
"повучени" ценама енергената
СКУПЉИ гас за 10 одсто, који однедавно плаћа индустрија и најављено поскупљење
електричне енергије за велике потрошаче погураће директно цене. То ће повући за собом читав
низ производа, посебно хране - млека, уља, меса, месних прерађевина, кондиторских
производа. Како упозоравају економисти, основне намирнице могле би да поскупе и до 10
одсто.
Одлуком државе, електрична енергија ће великим индустријским потрошачима поскупети у
два наврата током године. Једино тако могу да се ублаже последице раста цена енергента који
је незаобилазан трошак у свакој производњи.
- Први раст не би требало да буде већи од 20 одсто који се очекује до лета - истиче Слободан
Петровић, секретар Удружења за енергетику и рударство у Привредној комори Србије. Велики потрошачи енергената би са коначним повећањем цене струје и до 60 одсто морали да
поскупе своју робу и до 10 одсто. Либерализацијом тржишта енергетике од 2013. индустријски
произвођачи имају могућност да уместо једног, одаберу неког од 20 потенцијалних „продаваца“
струје. То се, међутим, неће много одразити на финалне цене енергената, јер ЕПС и даље нуди
најповољнију цену киловата, иако је у међувремену поскупео. Мали трговци електричном
енергијом немају ту конкурентску снагу.
НАЈСКУПЉИ КУБИКИ у министарству енергетике се слажу да је цена гаса од 488 долара за
1.000 кубика, по којој Србија купује енергент из Русије - превисока.
- Цена гаса мора да иде наниже или не морамо да трошимо гас - каже помоћник министра
енергетике Петар Станојевић.
- Према прогнозама Ројтерса цена руског гаса за Европу је око 370 долара за 1.000 кубика.
Србија је једина земља у југоисточној Европи која није склопила уговор о испорукама гаса за
ову годину. То је у надлежности „Србијагаса“ који то треба да договори, а држава може само да
помогне у томе, а не да купује и уговара цену гаса.
С обзиром на то да је струја трошак у свим производима и услугама, постоји и индиректни
одложени ефекат, који ће пре или касније подићи инфлацију.
- Дејство поскупљења киловата је одложено и неће истог момента доћи до ланчаног
поскупљења, али је оно неминовно - сматра Александар Стевановић, економиста. - Очекујем да
нова поскупљења енергената подигну инфлацију око један одсто.
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Давор Јовљевић, директор продаје и маркетинга индустрије меса „Топола“ каже да су повећање
цена гаса и струје фактори који сигурно утичу на крајњу цену производа.
У овом тренутку је, додаје, незахвално прогнозирати колико би то могло процентуално да
учествује у поскупљењу.
Зоран Пралица, председник Уније приватних пекара, објашњава да скок цена гаса неће
утицати на поскупљење хлеба, јер врло мали број пекарских пећи у Србији користи тај
енергент.
- Ипак, цене електричне енергије, међутим, зависно од нивоа најављеног раста, условиће
свакако поскупљење у пекарској индустрији - додаје Пралица. - У којој мери, тешко је сада
прогнозирати, јер то зависи од погона до погона и од врсте горива које се користи у
производњи. Да би се спречила поскупљења основних намирница, неопходно је регресирати
основне сировине, о чему се већ разговара са ресорним министарством.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:415209-Vracaju-pacijente-i-sa-overenom-knjizicom

Враћају пацијенте и са овереном књижицом
Б. РАДИВОЈЕВИЋ
У здравственим установама појавио се проблем са провером уплате доприноса.
Иако уредно имају маркицу, због неажурираних података, компјутер показује да
нису осигурани
Ако је неко данас оверио књижицу, електронски ће то бити видљиво тек сутра. Ради се на
томе да се време ажурирања скрати
ОДЛАЗАК код лекара, и пацијентима са уредно овереном књижицом, ових дана диже
притисак. Због проблема са компјутерском провером уплате доприноса за главу се хватају и
медицинске сестре на шалтерима и оболели. А, када схвате да накнадно морају да доказују оно
што већ потврђује маркица у књижици - да иду у матичну филијалу осигурања и у редовима
чекају потврду да су платили допринос, пацијенти псују и здравствени систем и државу.
Здравствени радници кажу да су у оваквим ситуацијама немоћни: ако пацијента приме,
Републички фонд здравственог осигурања врати фактуру, па трошкове прегледа сноси сама
здравствена установа. А, ако и прихвате тај ризик, пацијент на исти проблем наилази у апотеци
јер не може да подигне прописану терапију на рецепт.
- Са тим проблемом се од почетка године суочавамо свакодневно - каже за ”Новости” др
Славица Калезић Милошевић, директор Дома здравља Палилула. - Звали смо нашу матучну
филијалу РФЗО на Палилули, али они не могу да реше проблем.
ПОЧЕТАК ГОДИНЕ ДОДАТАН ПРОБЛЕМДОКТОРКА Славица Калезић Милошевић каже да је
оваквих проблема ”због неажурирања података” било и раније:
- Обично то почне пред крај године и траје скоро до половине фебруара или почетка марта.
Претпостављам да је, ипак, потребно неко време да се у базу унесу подаци о уплати доприноса
за здравство за све осигуранике.
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У РФЗО ”Новостима” је у среду речено да је могућност да се директно повежу на базу
осигураника РФЗО и тако имају ”онлајн” приступ ажурираним подацима о важећим
здравственим књижицама, почевши од прошле године до сада, искористило више од 60
установа. А, у Србији само домова здравља има - 167.
- Месечно се обави око милион провера - каже Сања Миросављевић, саветник за медије
директора РФЗО.
- До сада није било већих примедби на коришћење овог сервиса. У сваком случају, велико
интересовање установа постоји и РФЗО очекује да ће се ове године и број корисника, и број
провера података дуплирати.
У РФЗО тврде да су тренутно подаци ажурирани са јучерашњим даном, што у ствари значи да
ако је неко данас оверио књижицу, електронски ће то бити видљиво тек сутра. Ради се, кажу, на
томе да се време ажурирања скрати, рецимо на један сат.
- Док се то не деси, здравственим установама скренута је пажња да књижице које су оверене, а
компјутерска провера показује да није плаћен допринос, не одбијају - каже Миросављевићева.
У домовима здравља, међутим, тврде да уплате доприноса нису дневно ажуриране у бази
РФЗО.
- Проблем се појавио неколико дана пре Нове године и још није решен - каже за ”Новости” др
Невенка Димитријевић, лекар у Дому здравља Вождовац и председник Савеза синдиката
лекара и фармацеута Србије.
- Пацијенти донесу уредно оверену књижицу, али програм показује да наводно нису платили
допринос. Међу њима има и пензионера којима је трајно оверена књижица. Када су у питању
акутна стања, ми и такве пацијенте примимо, без обзира на то што нам РФЗО неће признати
преглед. Али, сем амбулантне терапије, они не могу да добију у апотеци ниједан лек, и све
морају да купе.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:415183-Katanac-za-kombinate

Катанац за комбинате
Е. Е. Р.
Куповином земљишта, седам пољопривредних предузећа највероватније иду у
ликвидацију. Половина новца иде за дугове. Нови власник није у обавези да
задржи све раднике
СУДБИНА пољопривредних комбината у реструктурирању, чију имовину купују Арапи још
није позната, али ће се она, по свему судећи, угасити.
Томе у прилог иде и најава Министарства финансија да ће све земљиште које су у закупу
користили ови комбинати бити понуђено војвођанским паорима. Када се земљиште у
власништву прода, заједно са свом опремом и објектима, а остале оранице дају другима у
најам, комбинатима неће преостати - ништа.
- Када новац од Арапа „легне“ на рачуне ових комбината, они ће прво морати да намире своје
дугове, пошто се продаје само имовина „очишћена“ од свих обавеза - објашњавају правници.
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- Судбина комбината биће одређена сваким појединачним уговором, а претпоставља се да ће се
ићи на ликвидацију, после намирења свих поверилаца. Ако преостане новца, он ће ићи држави
као власнику.
МОРА ЛИЦИТАЦИЈАПланирано је и да „Ал Дахра“, кроз новоосновану домаћу фирму закупи
још 2.982 хектара ораница, за 250 евра по хектару годишње. Овај посао није наишао на
одобравање стручњака и пољопривредника.
- Издавање земљишта партнерима из Емирата је кршење важећег Закона о пољопривредном
земљишту, који каже да се сва државна земља издаје у закуп путем лицитације - истиче Ђорђе
Бугарин, секретар Удружења пољопривреде Привредне коморе Војводине. Војислав Малешев,
председник Клуба 100 паора плус, истиче да је на недавној лицитацији у Врбасу, хекар достигао
и 80.000 динара.
Иначе, више од половине новца продате имовине пољопривредних предузећа отићи ће на
намирење њихових дугова, који су премашили 28 милиона евра. Наиме, 5.124 хектара у
власништву комбината биће продато за 51 милион евра. Колико ће комбинати добити од
продаје објеката и опреме на том земљишту, није познато.
Преузимање запослених још је једна нејасна ставка из предуговора Србије и Уједињених
Арапских Емирата, с озбзиром на то да нови власник земљишта није у обавези да задржи свих
506 радника.
Званичници истичу да ниједан државни хектар неће бити продат. Шест комбината располаже
земљиштем у свом власништву, док јавно доступни подаци говоре да „Агробачка“ из Бача има
све државне хектаре! Ипак, када је пре пет година нуђена на продају, наведено је да у
власништву има 11 хектара шуме и 691,7 хектара у друштвеној својини. Питање је одакле се
створило још 100 хектара које се сада спрема за продају?
- Подаци о земљишту у државној својини наведени у проспекту за приватизацију, непотпуни су
- речено је „Новостима“ у Агенцији за приватизацију. - Тих сто хектара је у међувремену
укњижено као својина друштва. Најважније је да у земљишним књигама у овом тренутку стоји
да „Агробачка“ има 791 хектар у својини.
Поједини су указивали и на законску забрану да се пољопривредно земљиште продаје
странцима. Ово је избегнуто оснивањем нове мешовите српско-арапске компаније у Србији,
која ће бити у већинском власништву „Ал Дахре“. Тако ће земља званично бити продата српској
фирми.
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Џагић: Индустрији Србије треба 30 година да
се врати ниво 1989.
Тањуг
Србији ће требати око 30 година да достигне ниво развоја индустрије из 1989. године, уз раст
бруто домаћег производа (БДП) од најмање 7,5 одсто годишње, изјавила је вечерас
потпредседница Привредне коморе Србије (ПКС) Видосава Џагић.
Данашња индустријска производња у Србији је на нивоу седамдесетих година прошлог века и
због тога морамо да осмислимо бизнис програме који ће донети видљиве резултате на кратак
рок, рекла је Џагићева у емисији "Око" Радиотелевизије Србије.
- Нема одржвог раста без развоја индустрије и предузетништва - истакла је Џагићева и навела
пример Ирске, која је успела да се у протеклих 30 година економски развије захваљујући
подстицају раста индустрије, као што је то учињено и у послератној Немачкој.
Перспектива домаће индустрије је у запошљавању младих, образованих људи, поготово у
информационо-комуникационим технологијама, које ће имати велики раст у блиској
будућности, казала је она.
Потпредседник владиног Националног савета за привредни опоравак Бранислав Грујић рекао
је да није проблем у Србији недостатак политичке воље да се оствари бржи развој индустрије и
целокупне привреде, већ је проблем како да преживимо кризу, тако да мало енергије остаје за
дугорочне планове развоја реалног сектора.
Запошљавања нових људи не може бити без реиндустријализације земље, истакао је Грујић и
додао да Србија треба да се усмери на развој предузетништва.
- Лепо је имати велике компаније, попут Фијата, али морамо пре свега да улажемо у
производњу која ће моћи брзо да се покрене, а то су мала и средња предузећа, која могу брзо да
донесу нова радна места - оценио је он.
Према његовој оцени, држава би требало да се задужи још за милијарду евра да би помогла
успешна предузећа, којима је потребно веома мало да се позиционирају на тржишту и да буду
успешна.
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На кратак рок, Србија би требало да подстакне већа запошљавања у грађевинској, текстилној и
сличним индустријама, што би нам помогло да у наредне две до три године индустрија и
целокупна привреда преживи, а развој великих система треба оставити за неки будући период,
сматра Грујић.
Директор Ваљаонице алуминијума Севојно Севал Нинко Тешић навео је да је та компанија
прошле године уложила око 17 милиона евра у развој предузећа и запослила одређен број
нових људи, али је и подстакла оснивање и развој бројних малих предузећа, што је много
важније.
Тешић је казао да треба избећи државни интервенционизам у привреди, поготово код великих
предузећа и помагати само онима који већ раде и имају производ, а то некад не значи само
новац, већ помоћ у одлагању неких обавеза, прилагођавању неких прописа или давању
гаранција за реализацију посла.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/363046/I-nemacki-Dermafarm-zainteresovan-za-Galeniku

И немачки "Дермафарм" заинтересован за
"Галенику"
С. М.
Немачка фармацеутска компанија “Дермафарм” заинтересована да куповину “Галенике”, а
представници ове компаније посетили су Србију крајем прошле године како би се упознали са
могућношћу куповине “Галенике”, сазнаје “Блиц”.
Према доступним подацима, “Дермафарм” је основана као породична компанија 1991. године,
седиште је у Грунвадлу у близини Минхена и по величини је у рангу је средњих компанија. Од
оснивања највише се бави производњом дерматолошких и антиалергијских препарата.
Влада Србије је 13. децембра прошле године донела одлуку да се распише међународни тендер
за продају “Галенике” који би требало да буде одржан почетком ове године. Према писању
медија, најбозбиљнији кандидат за куповину “Галенике” је кандаска мултинационална
компанија “Валеант” која је наводно спремна да за куповину ове фирме издвоји 120 милиона
евра.
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http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/362884/Sindikat-Putari-nisu-spremni-za-zimsku-sluzbu

Синдикат: Путари нису спремни за зимску
службу
Путарска предузећа због неодговорности државе нису потпуно оспособљена да обављају
зимску службу, саопштио је данас Самостални синдикат путара Србије.
"Оваква ситуација, у случају да додје до већих снежних падавина, може имати тешке последице
по становништво и привреду", наведено је у саопштењу.
Синдикат тврди да средства предвиђена буџетом нису пренета Путевима Србије и да то јавно
предузеће не може да изврши обавезе према путарским предузећима.
Путарска предузећа због тога, како је наведено, немају основна средства за рад, а у многима
радници нису примили зараде месецима.
"Сматрали смо потребним да јавност упознамо са правим стањем ствари и да именујемо
одговорне за евентуалне проблеме до којих може доћи у обављању послова зимске службе - то
су, пре свега, Министарство саобраћаја и Министарство финансија и привреде. Ипак се надамо
да ће у последњем тренутку, ако већ није касно, држава реаговати у складу са својим
обавезама", наведено је у саопштењу Самосталног синдиката путара Србије.

АЛО
http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/ove-godine-bez-posla-ce-ostati-60-000-ljudi/9018

ВИСОКА СТОПА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

Ове године без посла ће остати 60.000 људи
Аутор: Екипа Ало!
Највећи економски проблем Србије је висока стопа незапослености од око 23,5
одсто - синдикати очекују да ће она почети да се смањује тек 2014. године.
Нова радна места тек од 2014. | Фото: Жељко Шафар
С друге стране, представници државе очекују да ће се раст стопе незапослености зауставити у
овој години. Председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић процењује да
у овој години не треба очекивати бољитак у смислу смањења незапослености већ тек у 2014.
години.
Учествујући у емисији “Упитник” на РТС-у, Орбовић је изнео податак да је у 2012. између 100 и
300 радника дневно добијало отказ у Србији. Због најављеног реструктуирања јавних
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предузећа, очекује се да ће без посла у 2013. остати око 60.000 људи, рекао је Орбовић и додао
да би за њих требало обезбедити плате кроз државне субвенције.
Државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Зоран Мартиновић
рекао је да је у прошлој години девет одсто запослених изгубило посао, а добило га нешто више
од три одсто људи. Главни разлог што је у прошлој години смањена незапосленост су сезонски
послови, рекао је Мартиновић и навео податак да је на црном тржишту ангажовано око 12
одсто незапосених у Србији или готово 400.000 људи. Мартиновић је најавио и брзо доношење
акционог плана за запошљавање.

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/hronika/radnici_krusevacke_zupe_naplacuju_zarade_preko_suda.73.html?news_id
=254337

Радници крушевачке Жупе наплаћују зараде
преко суда
АУТОР: БЕТА
Крушевац - Радници туристичког предузећа Жупа из Крушевца моћи ће преко суда, на основу
решења инспекције рада, да затраже принудну исплату зарада, саопштено је на састанку
запослених у том предузећу.
Представница крушевачког Самосталног синдиката Зорица Савић Николић рекла је да је
инспекција рада по пријави радника због неисплаћених зарада, донела решење о исплати које
је постало правоснажно с обзиром на то да се послодавац није жалио. Према њеним речима, на
тај начин испуњен је један од захтева због кога су радници 24. децембра почели штрајк.
На састанку запослених ипак је одлучено да се обустава рада настави јер, како је рекао
председник Самосталног синдиката у предузећу Радован Ђорговић, ни после двадесетак дана
штрајка нема никаквог помака у разговору са послодавцем.
Он је поновио да радници траже зараде за оне месеце у којима су имали највише посла, мај и
јун, када је у хотелу „Рубин“ „било по 1.000 људи дневно, када су остајали по 16 сати и спавали
овде“. Ђорговић је додао да радници хоће да знају где су њихове паре.
Радници преузећа Жупа штрајк су почели пред новогодишње празнике тражећи седам
заосталих плата, превоз за три године и уплату доприноса за ПИО за 18 месеци, због чега су
биле отказане све новогодишње прославе у највећем крушевачком хотелу.
Барага је новинарима казао да је за функционисање предузећа потребно 140 милиона динара
годишње, односно око 12 милиона динара месечно, што је прилив који се оствари само током
два месеца годишње. Према његовим речима, мали акционари су након приватизације добили
око 700.000 евра на основу капиталне добити која је направљена продајом објеката. Измириване су плате, више пута смо интервенисали током протеклих година - рекао је он.
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Предузеће запошљава 106 радника, а приватизовано је 2007. године, када га је купио ББЦ
инвест, који послује у оквиру групе Верано моторс.
Директор Барага је казао и да предузеће не може са толиким бројем људи и на тај начин да
функционише, те да пословодство осим за заостале зараде тражи и решење за исплату
социјалног програма.
Штрајк отерао 3.000 гостију
Директор Жупе Александар Барага пред радницима је поновио да је њихово право на штрајк
легитимно, да ће заостале зараде бити исплаћене када управа обезбеди новац, али је и казао
да је штрајком пред Нову годину из хотела Рубин „отерано 3.000 гостију“.

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/%E2%80%9Enovitet%E2%80%9D-se-gasi-ukoliko-ne-pocne-proizvodnja

„Новитет” се гаси уколико не почне
производња
Око 170 радница „Новитета” данас треба да одлуче да ли ће после више од месец
дана почети да ради, пошто је власник предузећа Драган Ђурић у седишту
синдиката „Солидарност” обећао да ће у року од недељу дана исплатити
октобарску зараду,
а потом и остале заостале личне дохотке. До краја овог месеца, казао је, биће уплаћен и новац
за заостале доприносе за здравствено осигурање, због чега сада у „Новитету” немају оверене
здравствене књижице. Уколико раднице не прихвате ове услове, подвукао је, предузеће ће бити
угашено.
Излагање Ђурића пренела је за наше новине председница „Солидарности” Горадана Којић,
пошто је састанак био затворен. Ђурић се пак ни јуче није јављао на мобилни телефон, нити је
одговорио на СМС поруку. Подсећамо, Драган Ђурић је власник предузећа „Зекстра” које је
„Новитет” купило 2004. године на тендеру.
Покрајински секретар за привреду, рад и запошљавање Мирослав Васин који је присуствовао
састанку изјавио је за”Дневник”да понуду Ђурића треба прихватити, тим пре што је предочио
да не види предузеће у његовом пословном систему, уколико раднице не прихвате да раде.
- Ђурић је казао да има услова да се производња настави, да постоје уговорене обавезе за летњу
колекцију и да има енергената. Треба сачекати 31. јануар, до када је Ђурић обећао да ће
измирити обавезе за здравствено осигурање - рекао је Васин.
Он је подвукао да му се чини да део одговорности у пословању „Новитета” сноси и менаџмент,
које треба да је самосталније у тражењу посла, а не да за све чека власника.
З. Делић
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