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Ценовници ван сваке контроле
Д. Маринковић
Од почетка године, месо, млеко, јогурт, пасуљ поскупели у просеку 8,2 одсто, а
само у последња три месеца - пет одсто

ГРАЂАНЕ је после повратка са летовања сачекао шок у продавницама. Цене 20 основних
намирница - млека, јогурта, меса, рибе, пиринча, црног хлеба од почетка године до данас
повећане су за 8,2 одсто. Само од почетка лета за те производе издвајамо пет одсто више него
када смо се за одмор спремали у јуну, показало је истраживање, које је спровела Асоцијација
потрошача Србије АПОС.
Од почетка године просечна зарада у Србији порасла је за 13 одсто, међутим, ни то много не
помаже. У јануару ове године плата је износила 39.197, а сада је 44.182 динара. Далеко иза
просека били су они који су за свој рад почетком ове године били плаћени минималном
зарадом од 21.160 динара, али њихове плате, за разлику од "просечних", није забележила раст,
већ пад од девет одсто. Тако они који, иначе, располажу са мање пара, све мање хране себи могу
да приуште.
- За један евро у јануару смо плаћали 111,96 док је његова цена данас виша од 114 динара, што је
раст за 2,6 одсто - наглашавају у АПОС-у. - Анализирајући празнину новчаника, већина
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грађана Србије лако је могла да премери минус у пуком преживљавању, али не и да разуме
логику цена.
"КУПУЈМО ДОМАЋЕ"- КОД КОМШИЈА КАДА се упореде цене 10 српских производа, код нас и
у региону, закључак је да би потрошач из Србије са својом просечном платом јефтиније "купио
домаће" производе у другој земљи. Када се погледају резултати упоредних цена наших
производа у региону, види се да није баш сваки производ скупљи.
Примера ради, бели хлеб, брашно, уље, со и шећер од почетка године до данас појефтинили су
од шест до 22 одсто. Ако узмемо да су све ове "појефтињене" намирнице потребне за припрему
хлеба и тестенина, зашто је векна поскупела, а резанци и макароне су појефтинили? За
објашњење овог феномена, потребно је, у најмању руку, да будете експерт на пољу
макроекономије и микроекономије.
- Мистерија кретања цена у Србији у односу на ниво или на цене истих намирница у земљама
региона или просечних примања код нас не завршава се само на хлебу и млеку - истичу у
АПОС-У.
- Из непознатих разлога, пиринач, пасуљ, ослић плаћамо од 12 до чак 50 одсто више него
почетком године.
Тако од јануара до септембра забележен је пад цене фабричке хране за тов стоке, цене кукуруза
и откупа живе стоке. Ипак, у истом периоду цена јунећег, свињског и пилећег меса расла је од
три до 10 одсто. Колико је то нелогично, најбоље показује пример власника и фарми и кланица,
па се поставља питање, ко у Србији диктира цене меса у малопродаји.
53.762
ДИНАРА имала су месечно домаћинства у Србији у другом кварталу ове године. Новац се
највише трошио, чак 43,2 одсто, за храну и безалкохолна пића, а за становање, воду,
електричну енергију, гас и остала горива 15,0 одсто. Следе издаци за транспорт 7,4 одсто, одећу
и обућу 4,7 одсто, комуникације 4,7 одсто, остали лични предмети и остале услуге 4,6 одсто и
алкохолна пића и дуван 4,5 одсто.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:454494-Grejanje-sve-skuplje

Грејање све скупље
Е. В. Н.
Централно грејање од следећег месеца поскупеће у просеку пет одсто у готово свим
градовима Србије. Домаћинства ће за стан од 50 квадрата месечно издвајати од
250 до 500 динара више
"Београдске електране" међу првима су послале градској управи предлог за већу цену грејања
од 5,3 одсто и то од октобра
ПОТРОШАЧИ који се греју преко топлана, ову сезону дочекаће са подгрејаним рачунима.
Централно грејање поскупеће у већини градова Србије већ од октобра и то у просеку око пет
одсто. Електране нови удар на кућни буџет правдају поскупљењима осталих енергената, али и
својим дуговима према "Србијагасу" од претходне године.
Према речима Дејана Стојановића, председника Управног одбора "Удружења топлана Србије",
домаћинства која греју стан од 50 квадрата плаћаће са поскупљењем од 250 динара до 500
динара више.
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- Ових дана велики број топлана подносе захтеве својим градовима како би добиле право да
поскупе - објашњава Стојановић. - Главни узрок дизања цена јесте поскупљење електричне
енергије за десет одсто у августу, а затим и природног гаса месец дана касније. Корекција
зависи и од тога када су последњи пут мењали цене и да ли су се ускладили са прописима о
минималним и максималним износима.
СПРЕМНИ ЗА ЗИМУТЕХНИЧКИ услови за почетак грејне сезоне испуњени су у 90 одсто
топлана у Србији, где су завршени или се приводе крају ремонти. Ипак, у неким електранама
постоји проблем због враћања дугова. - Највеће проблеме имамо у Новом Пазару, где је због
неплаћених дуговања према "Србијагасу" блокиран рачун топлане - објашњавају из Удружења
топлана Србије. - Готово све остале електране су ушле у репрограм заосталих рачуна, па то неће
ометати покретање система средином октобра.
Од плавог енергента "Србијагаса" снадбевају се укупно 33 топлане у земљи, па ће свака од њих
морати да коригује цену у зависности од тога колико гаса користи за грејање домаћинстава.
Скоро сто одсто овај гас купује и топлана у Суботици, Шапцу, а од енергента "Србијагаса" се у
великој мери снадбевају и велике топлане попут Београда, Новог Сада, Краљева.
- Наша топлана се 50 одсто снабдева од "Србијагаса", а за другу половину користимо мазут каже Зоран Шибалић, директор ужичке топлане. - Како ће гас од нашег снабдевача поскупети
6,4 одсто, ми ћемо морати да подигнемо цену за минимално половину од тога.
"Београдске електране" међу првима су послале градској управи предлог за већу цену грејања
од 5,3 одсто и то од октобра. Квадрат који топлана у Јагодини греје кошта сада 86 динара, а
надлежни очекују да ће га поскупљење од пет одсто "попети" - на 92 динара по метру
квадратном.
- Још није послат предлог за поскупљење Градском већу, јер се раде прорачуни - каже Надежда
Марковић Пурић, директорка топлане у Јагодини. - Топлана загрева преко 3.942.344 квадратна
метра стамбеног и пословно-привредног простора.
РЕПРОГРАМ ДУГАМИНИСТАРСТВО енергетике препоручило топланама да омогуће
грађанима да репрограмирају своје дугове за грејање. Ова препорука посебно се односи на оне
топлане које бележе мању наплату потраживања у односу на претходну годину, као што су
Новосадска топлана, Енергетика Крагујевац и топлане у Чачку, Ваљеву, Пироту, Врбасу, Врању
и Великој Плани.
И Новосађани, чији су станови повезани на систем ЈКП "Новосадска топлана", могу да очекују
повећање цене грејања. Колико ће оно бити, међутим, још није познато.
- Финансијска ситуација у нашем предузећу је изузетно лоша због нагомиланих дуговања
корисника услуга која тренутно износе готово 2.800.000.000 динара - додају у "Топлани". Управо због тога, апелујемо на све дужнике да у што краћем року измире своја дуговања како
бисмо могли да завршимо ремонт техничког система и да се припремимо за предстојећу
сезону.
Мада се 93 одсто од укупно 29.000 корисника њихових услуга греје на гас, у нишкој Топлани
још се нису бавили калкулацијама у вези са новом ценом овог енергента. Тренутна цена износи
93,4 динара по квадрату.
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Синдикат:Влада да се ухвати у коштац са
проблемима
БЕОГРАД
Самостални синдикат запослених у пољопривреди позвао је данас Владу Србије да
се ухвати у коштац са стварним проблемима које погађају раднике и грађане,
изразивши спремност да буде носилац свих квалитетних промена, кроз
квалитетан социјални дијалог и разумевање.
"Желимо као синдикат да Вам укажемо на све нелогичности овог друштва, у нади да се
ухватите у коштац са стварним проблемима, а не само да се бавите влашћу, сменама и
постављањем послушних партијских кадрова на високе функције у држави, јавним
предузећима, локалној самоуправи", наведено је у саопштењу.
Тај синдикат додаје да "то раднике не интересује, већ бољи живот, посао, зараде, стандард".
"Господо из власти, дошло је време да мало мислите на раднике и грађане Србије", поручили су
из Самосталног синдиката запослених у пољопривреди, прехрамбеној, дуванској индустрији и
водопривреди Србије.
Међу проблемима са којима се грађани суочавају, Синдикат наводи поскупљење енергената и
комуналија, прехрамбених производа, школског прибора,одеће, обуће, подизање ПДВ-а,
отпуштања радника, плате међу најмањим у региону, а сат рада најјефтинији у Европи и пола
света.

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2013&mm=09&dd=17&nav_id=754627

Синдикат: Решите праве проблеме
ИЗВОР: ТАЊУГ
Београд -- Самостални синдикат запослених у пољопривреди позвао је Владу
Србије да се ухвати у коштац са стварним проблемима које погађају раднике и
грађане.
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Синдикат је поручио да је спреман да буде носилац свих квалитетних промена, кроз
квалитетан социјални дијалог и разумевање.
"Желимо као синдикат да Вам укажемо на све нелогичности овог друштва, у нади да се
ухватите у коштац са стварним проблемима, а не само да се бавите влашћу, сменама и
постављањем послушних партијских кадрова на високе функције у држави, јавним
предузећима, локалној самоуправи", наведено је у саопштењу.
Тај синдикат додаје да "то раднике не интересује, већ бољи живот, посао, зараде, стандард".
"Господо из власти, дошло је време да мало мислите на раднике и грађане Србије", поручили
су из Самосталног синдиката запослених у пољопривреди, прехрамбеној, дуванској индустрији
и водопривреди Србије.
Међу проблемима са којима се грађани суочавају, Синдикат наводи поскупљење енергената и
комуналија, прехрамбених производа, школског прибора,одеће, обуће, подизање ПДВ-а,
отпуштања радника, плате међу најмањим у региону, а сат рада најјефтинији у Европи и пола
света...

http://www.blic.rs/Vesti/Srbija/405921/Pred-otkazom-500-radnika-novosadskih-javnih-preduzeca

Пред отказом 500
јавних предузећа

радника

новосадских

Слађана Аничић
Директори новосадских јавних предузећа због великих дугова фирми које воде планирају
велика отпуштања. Иако је приликом доласка нова власт најављивала да до тога неће доћи,
процењује се да би чак 500 људи ускоро могло да добије отказе. Највећи је проблем то што је у
предузећима више људи него пре годину дана, јер су представници нове власти у комуналним
предузећима запослили чланове својих странака.
Процењује се да је у ЈКП “Стан” око 180 радника вишак, а у “Радосном детињству” их је више од
60. Својевремено је бивши директор “Спенса” Борислав Рајков тврдио да је у том предузећу два
пута више запослених него што је потребно да би то предузеће пословало без губитака. То
значи да је у “Спенсу” 150 радника више.
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У “Чистоћи” се процењује да имају вишак од 200 запослених.
Зоран Радосављевић, председник Синдиката комунлаца, наводи да је у јавним комуналним
предузећима 2000. године било запослено 3.500, а ове чак 6.300 радника. Радосављевић додаје
ДС: Запослили 600
својих чланова
да вишак постоји, али да се о тачном броју још увек не може говорити.
Новосадске демократе позвале су јуче владајуће странке да грађанима објасне да ли под
смањењем трошкова јавних предузећа подразумевају запошљавање више од 600 својих
чланова. Градски одбор ДС у саопштењу тврди да је градоначелник Милош Вучевић (СНС) за
годину дана, колико је на власти у Новом Саду постигао “катастрофалне резултате” и да то
покушава да сакрије. (Тањуг)
- Немогуће је утврдити колики је вишак радника јер су, осим стално запослених, ангажовани и
радници преко студентске задруге и они који раде хонорарно - каже Радосављевић.
Више пута је наглашено да су вишкови у администрацији, а не и на теренским пословима. У
синдикату кажу да се то може видети на основу квалификационе структуре.
- Када се погледа стручна спрема у појединим предузећима чини се да су то научни центри, а не
предузећа која се баве комуналијама - каже Радосављевић.
У Синдикату комуналаца сматрају да теба престати са запошљавањем партијских кадрова и
покренути дијалог између директора, синдикалаца и запослених. Треба направити и
социјалани програм за оне који морају да напусте предузећа.
У јавним комуналним предузећима наводе да вишка нема. У “Спенсу” кажу да је у овој години
запослено троје, а у претходне четири године 73 радника.
- Тек пошто ново руководство направи анализу послова биће донета одлука о евентуалном
смањењу броја запослених - наводе у Спенсу.
У “Новосадској топлани” ове године је запослено седам радника, а у претходне четири радни
однос је засновало 60 радника.
У ЈКП „Градско зеленило“ је 356 запослених на неодређено и 57 на одређено време. У односу на
крај 2012. године број радника је повећан за 21. У “Радосном детињству” од 2007. до 2012.
године запослено је 717 људи на неодређено време.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/406010/Ekonomista-Stevanovic-Vlada-da-se-bavi-resavanjem-uzroka-a-neposledicama

Економиста Стевановић: Влада да се бави
решавањем узрока, а не последицама
Тањуг
Економиста Александар Стевановић изјавио је данас да би у спровођењу економских реформи
Влада морала да се бави "решавањем узрока проблема, а не последицама".
- С те стране треба опасно "напасти" високе намете на рад који су основни разлог зашто у
Србији нема запошљавања, повећања плата и инвестиција - истакао је Стевановић.
Он је оценио, да "треба напустити мантру да се можемо развијати једино ако нам неко споља
донесе капитал, треба развијати домаће фирме и треба направити један систем у коме бисмо
имали више добитника него губитника, што до сада нисмо имали никада у реформама".
- Такође, постоје многа места у буџету где паре буквално шикљају и то треба затворити нагласио је Стевановић.
Према његовим речима, када би се све то заједно "превело у нешто конкретније, то би могло да
нас изведе 'на зелену грану' у прилично кратком року".
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/405966/PKSBudzet-Srbije-bice-ostecen-za-pola-milijardi-dinara

ПКС:Буџет Србије биће оштећен за пола
милијарди динара
Бета
Буџет Србије био би ускраћен за најмање пола милијарди динара, ако ЕУ одобри Хрватској да у
Србију извози цигарете по повлашћеним царинама, процене су Привредне коморе Србије
(ПКС).
Директор Бироа за регионалну сарадњу Привредне коморе Србије (ПКС) Миливоје Милетић
казао је агенцији Бета да је Србија и пре уласка Хрватске у Европску унију, односно до 1. јула
ове године, била у неравноправном положају када је реч о царинама на дуван.
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Милетић је навео да је у режиму ЦЕФТА Србија приликом извоза цигарета у Хрватску плаћала
царину од 38 одсто, док је Хрватска приликом извоза цигарета у Србију царину плаћала 15
одсто, а за квоту до 25 тона царина је била 10 одсто.
- Споразум о стабилизацији и придруживању предвидјено је плаћање пуне царине на увоз
цигарета из ЕУ, а то значи да царина од 57,6 одсто треба да се примењује и на цигарете
приликом њиховог увоза из Хрватске - казао је Милетић.
Он је нагласио да је толика царина за Хрватску неприхватљива и да је она пре уласка у ЕУ 1.
јула од Европске комисије затражила да се задржи традиционални трговински ток, односно
исти статус приликом извоза цигарета у Србију, а који је имала док је била чланица ЦЕФТЕ.
То предвидја, како је објаснио Милетић, да Хрватска за 1.600 тона цигарета плаћа царину од 15
одсто, а да 25 тона цигарета извози у Србију без плаћања царине.
- ПКС сматра да Србија не треба да прихвати давање посебних уступака Хрватској у овом
случају и да та држава не треба да има привилегован положај из претходног споразума који је
био на снази. Ако би се прихватио став Европске комисије, процене су да би то
значајно смањило приходе у буџет Србије - нагласио је Милетић.
Он је навео и да је овај хрватски захтев изазвао доста негодовања медју привредницима из
Србије, посебно из дуванске индустрије и пољопривредног сектора.
Према речима Милетића, једини начин да се Србија заштити од овог захтева Хрватске јесте да
се постигне одредјенио договор у преговорима имајући у виду да Хрватска уласком у ЕУ има
отворено европско тржиште, а има и нове могућности у погледу приступа фондовима ЕУ.
У овој години, према подацима ПКС, за шест месеци из Србије је извезено цигарета у
вредности од 684.155 долара, а само из Хрватске у Србију је у истом периоду увезено за преко
10 милиона долара.
- Интересантно је да је увоз јако порастао за шест месеци ове године пошто се знало да ће
Хрватска ући у ЕУ. У истом периоду 2012. из Хрватске је увезено цигарета за шест милиона
долара - казао је Милетић.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/405860/Spasojevic-Smanjenje-poreza-na-zarade-dobra-mera

Спасојевић: Смањење пореза на зараде
добра мера
Танјуг
Председник ИТМ групе Топлица Спасојевиц оценио је данас да је предлог да се смање порези
на зараде, мера у добром правцу која ће помоћи да се смање сива економија и незапосленост,
као и да је на дужи рок једино исправно решење да се поправи амбијент за улагање.
Министар привреде Саша Радуловић јуче је рекао да Србија мора да поправи пословни
амбијент и да инвеститори долазе зато што имамо квалитетну радну снагу, добре услове
пословања и правну сигурност.
Радуловић је навео и да је потребно смањење терета државе на запошљавање, уклањање
административних баријера, као што су измена закона о раду и стварање боље пословне климе.
Спасојевић је, гостујући на РТС, рекао да је добро што је влада установила да привреда има
проблеме и да су неопходне промене, али да ситуација неће моћи да се поправи са две или три
мере, већ са читавим низом.
- Примећено је да Србија има недовољан извоз, нешто више од 30 одсто БДП, а да би могла
редовно да сервисира своје потребе, мора да буде преко 50 одсто и да би се то остварило мора
да се крене на извоз и да се појачају привреда и запошљавање, што може само смањењем
пореза на зараде - сматра Спасојевић који је и члан Националног привредног савета.
На питање како би се надокнадила “рупа” у буџету коју би створило смањење пореза на зараде,
Спасојевић је рекао да би се морало штедети на кључним местима и могуће кроз проширење
пореских обухвата и корисника који ће плаћати порез и кроз повећање намета или постојећих
пореза.
- Али ако то иде у добром правцу и има доброг разлога, добићемо више радних места и
повећати извоз и мислим да се то исплати - рекао је Спасојевић који је додао да Радуловић није
консултовао Национални савет за привредни опоравак око предложених мера, али да очекује
да се у наредном периоду сретну с министром.
Он је нагласио да је изузетно битно да постоји што шири консензус стручњака и надлежних
институција како се могу спровести реформе, јер је “кључ да се реформе срповеду, а не само
донесу”.
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Говорећи о поправљању амбијента за улагање, Спасојевић је рекао да је потребно да нас
примете у мору земаља које себе нуде за инвестирање и да су можда, на почетку привлачење
инвеститора, додатне стимулације за запошљавање доносиле корист.
- Примећени смо и стављени на мапу земаља које су интересантне, али то данас више није
довољно и морамо озбиљно да поправимо амбијент јер ако то не урадимо спадамо на листи
Светског економског форума - рекао је Спасојевић.
Он је додао и да није за нагло смањивање стимулација на запошљавање јер би на тај начин
престало интересовање странаца, већ да то треба урадити за годину, годину и по дана, када се
спроведу економске реформе.
- Мислим да министар Радуловић тако и размишља - рекао је Спасојевић.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/MMF-trazi-da-penzija-padne-na-433-odsto-plate.sr.html

ММФ тражи да пензија падне на 43,3 одсто
плате
Према овом предлогу, до 2027. и мушкарци и жене одлазиће у пензију са навршених 65 година
Међународни монетарни фонд, чија је делегација недавно била код нас, понудио је нашој
влади своје виђење могуће реформе ПИО фонда, у којој је, како су нам предочили добро
обавештени извори, највећа новина изједначавање старосне границе за одлазак у пензију жена
и мушкараца – на 65 година. Садашња старосна граница за жене је 60 година.
Предложено је, такође, да се минимална старосна граница за оба пола повећа са 58 на 60
година, тако што би се 2024-2027. годишње повећавала за по пола године. Повећање законске
старосне границе за одлазак у пензију на 67 година за мушкарце и жене постигло би се 20232026. године, годишњим повећањем за још пола године.
ММФ-ов предлог реформе пензијског система предвиђа и увођење пенала за превремени
одлазак у пензију. За сваку годину ранијег одласка у пензију пензија би се умањивала за шест
одсто. Истовремено, каснији одлазак у пензију – за сваку годину доносио би одговарајући
проценат повећања. За сада није прецизирано колико.
Предлагачи сматрају да би комбинација изједначавања старосне границе одласка у пензију
жена и мушкараца и увођење пенала донела највеће уштеде.
Став је стручњака ММФ-а да је садашњи пензиони систем неодржив. По њима циљано
смањивање учешће пензија са садашњих 13 на 10 одсто у бруто домаћем производу могло би се
достићи тек 2027. године. Истовремено, просечна пензија би пала са законских 60 на 43,3
11

одсто просечне плате, што би, без сумње, довело до сиромашења тог дела становништва.
Највише до 50 одсто просечне плате.
У том случају, садашња индексација пензија, односно њихово повећавање за проценат раста
потрошачких цена – плус реалан раст БДП-а, под условом да је већи од четири одсто годишње
– примењивала би се само до 2022. године. После те године пензије би се равнале према
кретању номиналних зарада.
– Основна наша примедба је да је у предлогу ММФ-а реч само о променама параметара, са
дугим роком до постизања ефеката и, на крају, са социјално неодрживим ефектима – истиче
економиста Миладин Ковачевић. – Због тога предлажемо да се издаци за пензије постепено
измештају из буџета тиме што би се Фонд ПИО трансформисао у неку врсту инвестиционог
фонда. Део средстава који му припада од приватизације уложио би се у имовину и
корпоративизацију у јавном сектору. Поред тога, Фонд ПИО би могао да рачуна и на средства
од градске ренте, као новог пореског инструмента, којим би се увела и надокнада за заузеће
простора, а не само површине.
Неодложни послови
Да нас у реформи пензионог система очекују велики послови указују и сарадници МАТ-а, али
уз опаску да би са применом неких од предложених мера за побољшање пензијског система,
које је понудио ММФ, требало почети што пре. Не случајно.
Највећи терет на расходној страни државног буџета су субвенције Фонду ПИО, указује
Ковачевић. Оне односе 30 одсто укупних буџетских прихода и много је разлога због којих је
садашњи пензијски систем неодржив. Понајпре зато што је све више кандидата за стицање
статуса пензионера.
Иако је прва брига ММФ-а да у Србији учини извесним редовно враћање кредита за које је
држава гарант, став је тог „светског финансијског полицајца” да Србији укаже и на предуслове
за тако нешто. Другим речима, задатак је државе да осигура услове за стабилно извршавање
финансијских обавеза, али да враћање дугова не угрози неопходни привредни раст и да
друштво може да га поднесе.
А. Микавица
http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Sve-veci-pad-prometa-u-domacim-trgovinama.sr.html

Све већи пад промета у домаћим трговинама
Због ниске куповне моћи грађана и сивог тржишта страдају мали дућани, док велики
трговински ланци још одолевају кризи
Слаба куповна моћ, бег у сиву зону и мноштво процедура, прописа и трошкова главни су
разлози због којих је промет у трговинама Србије у вишегодишњем паду. Тренд који је започео
с кризом крајем 2008. године и даље се наставља.
Тако последњи објављени подаци Републичког завода за статистику показују да је у јулу ове
године промет робе у трговини на мало био четири одсто мањи него пре годину дана у сталним
ценама (без инфлације). Наравно, уколико се у обзир узму текуће цене, промет је већи за 2,7
процената, што је и логично због поскупљења у протеклих годину дана. Што се тиче периода од
јануара до јула ове године, промет је за чак 7,3 одсто мањи него лане.
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Према подацима највећих трговинских ланаца у нашој земљи, прошлог месеца, у поређењу са
августом прошле године, дошло је до благог пада промета полуготових и готових јела, месних
прерађевина и алкохолних пића.
– У односу на прошлу годину дошло је до раста продаје млека за око три одсто и кондитора за
око седам процената, док је пиво забележило пад продаје од 4,38 одсто, а газирана пића од 1,56
процената – кажу у једном од наших највећих трговинских ланаца.
Јасно је да подаци највећих трговаца не показују осетан и драстичан пад промета. Тако је већ
месецима и како кажу, просечан рачун, то јест вредност просечне куповине, код њих је готово
на нивоу прошлогодишњег уз мања одступања. Откуда онда статистика годинама детектује пад
промета?
Делом отуда што много већи данак паду куповне моћи плаћају мање радње него велики ланци,
а у њима је ситуација знатно другачија. Тако у Унији послодаваца Србије, која окупља многа, не
само велика већ и мања трговинска предузећа, кажу да се у малим радњама просечна куповина
преполовила.
– Просечан рачун је у малим радњама пре кризе износио 500 динара и временом је пао на
свега 250 или 300. До најосетнијег пада је дошло одмах 2009. године, док је потом у току 2010.
уследила блага стабилизација. Међутим, 2012. година је била веома лоша за трговину и донела
нам пад промета од 10 одсто – објаснио је Драгољуб Рајић, директор Уније послодаваца.
Како истичу трговци, чланови овог удружења, подједнако велики проблем заједно са
беспарицом потрошача јесте сива зона, која је такође увећана од избијања кризе.
– Повећани су количина шверцоване робе која долази из суседних земаља и број нелегалних
радњи, посебно на југу Србије и у свим пограничним областима. Примера ради, продаја
текстила на црно порасла је 10 одсто у поређењу са прошлом годином – наводе у Унији
послодаваца.
И економисти сматрају да је кључ за објашњење пада промета велики удео сиве економије на
нашем тржишту, који се процењује и на 30 до 35 одсто. Тако су и Александар Стевановић и
Горан Николић сагласни да су многи пребегли у сиву зону. А рачуница Горана Николића
реалан пад промета повезује са реалним падом зарада. Његова процена је да у последњих пет
година то износи десетак одсто, док Стевановић понавља да би проблем српске трговине могао
да почне да се решава најпре олакшавањем услова пословања.
– А што се тиче куповне моћи грађана, она јесте утицала на пад промета, али углавном у том
смислу да је смањена могућност задуживања којом су људи пре кризе финансирали нереалне
захтеве – закључује он.
Смањена потрошња прехрамбених производа
Подаци Привредне коморе Србије објављени у априлу показали су да је 2012. дошло до пада
продаје хране у поређењу са претходном годином. Тако је у току целе 2012. године у нашој
земљи потрошено 2,4 одсто хлеба и пецива мање него 2011. године, 6,5 одсто меса мање, као и
4,7 одсто мање млека. Како су објаснили експерти ПКС-а, по потрошњи хране заостајемо за
развијеним земљама Европе, а управо низак стандард у Србији доприноси смањеном обиму
потрошње прехрамбених производа.
Цене хране 70 одсто европског просека
Извештај Евростата, статистичког завода ЕУ, показује да су цене прехрамбених производа и
безалкохолних пића у нашој земљи 71 одсто европског просека. Према овој статистици, цене
хлеба, меса и житарица у нашој земљи су тек на 64 одсто просека цена у ЕУ, млека и сира на 81
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проценат, алкохолних пића на 78 одсто, док су цене цигарета у нашој земљи тек на 30 одсто
европског просека.
Међутим, наша стручна јавност сматра да је таква статистика непотпуна уколико се у обзир не
узме и податак да су плате у Србији готово најниже у Европи.
С. Деспотовић

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/smanjiti_doprinose_a_sivo_poslovanje_da_bude_krivicno_delo.4.html?news_
id=267838

Привредна комора Србије о најављеној пореској реформи Владе

Смањити доприносе, а сиво пословање да
буде кривично дело
АУТОР: Р. Д.
Нови Сад - У јавности је најава нових, нижих пореских стопа на зараде и имовину, које
припремају министарства финансија и привреде, наишла на различите реакције. С једне
стране, на такав потез се гледа као на вид растерећења привреде, али истовремено се указује да
то може да наруши буџетске приходе.
Док бивши министар финансија Млађан Динкић не види начина да се та „рупа“ у приходима
попуни, из Привредне коморе Србије поздрављају олакшице и поручују да има начина за
повећање буџетских прихода.
- Чињеница је да српска привреда има практично највеће оптерећење у Европи. Оно се, пре
свега, огледа у давањима по основу исплате личних доходака као највећем трошку пословања
после куповина репроматеријала. Смањење овог оптерећења је могуће, без нарушавања
буџетских прохода, само ако се бављење привредном делатношћу у сивој зони и
непријављивање радника сврста у категорију кривичног дела. Сигурно да се овоме неће
противити привреда, већ ће то поздравити. Зашто то није до сада учињено, остаје отворено
питање - каже за Данас потпредседник Привредне коморе Србије Здравко Јелушић.
Он упозорава да се најављеној реформи пореза на зараде мора приступити врло обазриво, а са
друге стране подстицајно за све оне који послују по начелима закона и добрих пословних
обичаја.
- Ништа озбиљно се неће постићи ако градација пореза и доприноса на плате не буде
степенаста, са „кораком“ од максимално 20.000 динара. То би значило да се после минималца
по пола процента мења оптерећење основице, увек када она поново пређе износ дељив са
„кораком“. Наравно да ово треба примењивати док издвајања за порезе и доприносе не
достигну максималан однос од један према један. После тога, свако повећање постаје
бесмислено, јер би исплате ишле кроз сиву зону и држава би имала мало начина да то спречи,
односно остала би без великог дела прихода - каже Јелушић.
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http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/pokrali_sve_sto_su_mogli_.4.html?news_id=267837

Пословодство „Шумадије ДЕС“ тврди да је та фирма немилосрдно опљачкана

Покрали све што су могли
АУТОР: З. РАДОВАНОВИЋ
Крагујевац - Мало је то што преносе медији, „Шумадија ДЕС“ је тако темељно опљачкана да
представља класичан пример уништавања предузећа, металског комплекса и привреде,
уопште...
Тачно је, иначе, да утврђени губици предузећа износе 151 милион динара, да је фирма, на
основу тужби запослених због неисплаћених зарада, у блокадама од 15 милиона динара, али у
губитке и дугове није урачуната вредност опљачкане имовине, као ни чињеница да нам је за
оспособљавање девастиране и свесно уништене опреме потребно око 120.000 евра - каже за
Данас нови директор крагујевачког предузећа за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија ДЕС“ Милорад Бајовић.
То потврђује и државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике
Стана Божовић, која каже „да је бивше пословодство довело ту фирму на руб пропасти“, те да је
„из њега покрадено све што је могло да се понесе, укључујући и сав бакар из погона, који је
претопљен...“ Божовићева је, након посете „Шумадији ДЕС“, изјавила и да су у фирми
„поскидани и каблови за струју, а да астрономски скупе машине никада нису коришћене, док су
средства за набавку репроматеријала потрошена ненаменски, као и новац из републичког
буџета за субвенционисање плата“. Секретарка је прва прецизирала колики су губици, као и да
је рачун предузећа у блокади због дугова према запосленима, који достижу око 15 милиона
динара. И губици и дугови настали су, према њеним речима, од 2010. до 2013. године.
Бајовић, међутим, који је на функцији директора од 25. јула, након смене пословодства и
избора нове Скупштине предузећа, тврди да су пљачка и уништавање фирме трајали од краја
2008. до летос. Држава је, наводи он, у децембру 2008. постала власник 100 одсто капитала
„Шумадије ДЕС“, и од тада до летошње смене на челу предузећа су, каже, направљени губитак
од 151 милион динара и дуг према запосленима од 15 милиона динара.
Подсетимо да је „Шумадија ДЕС“, у којој су већина од око 90 запослених особе са
инвалидитетом, најширој домаћој јавности постала позната крајем лета 2011, због тронедељног
штрајка глађу шесторице инвалидних радника, који су, са осталим колегама, захтевали исплату
заосталих зарада и покретање производње у предузећу. Исти вид протеста из августа
претпрошле године окончан је сменом пословодства и делимичним испуњењем захтева
побуњених радника. Али, проблеми ни након тога нису решавани, па су радници са
инвалидитетом и летос били принуђени да скрену пажњу јавности, после чега је на скупштини
дошло до смене пословодства.
Нови челници сматрају да све наде за спас фирме нису изгубљене, те да је за евентуално
оживљавање неопходно најпре да се држава сети да је њен стопостотни власник и да обезбеди
средства за оспособљавање опреме и набавку репроматеријала, како би производња поново
била покренута. Потребно је, додају, и да се у предузеће врати оно што је минулих година из
њега покрадено.
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Чекаћемо
Директор „Шумадије ДЕС“ Милорад Бајовић каже да је Скупштина предузећа још пре три
месеца поднела кривичну пријаву против руководилаца који су на челу фирме били од
децембра 2008. до летос, због „неовлашћеног отуђења имовине и других дела“. Одговора од
надлежних органа, међутим, још увек нема.
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