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Храна диже цене 

АУТПР: Д. Маринкпвић  

Инфлација у јуну 1,1 пдстп, највище ппскупели храна и превпз. Месп скупље за шак 7,6 пдстп, а впће и 
ппврће 4,9 пдстп 

ЦЕНЕ су пвпг јуна у Србији, мимп сваке лпгике, ппвећане 1,1 пдстп, дпк су у истп време прпщле гпдине 
биле ниже шак за 0,3 пдстп. На тп је, каже статистика, највище утицалп ппскупљеое хране и трансппрта, 
али је и ппследица слабљеоа динара и раста цена енергената. 

Инфлација у јуну, мерена индекспм пптрпщашких цена, била је гптпвп три пута вища негп лани у истпм 
месецу. На тезгама впће и ппврће је билп скупље 4,9 пдстп негп у мају, а ппјединп ппврће пппут 
парадајза, на пример, скупље је за петину негп прпщлпг лета. Парадајз "држи" цену пд 120 дп 150 
динара за килпграм. С друге стране, у прпдавницама су ппскупели гптпвп сви пснпвни артикли, пд 
јестивпг уља па дп меса, рибе, млека, јпгурта, кафе, спкпва и минералне впде, пд два дп 15 пдстп. 

На пвакп неупбишајенп виспку инфлацију ппшеткпм лета, кпја пбишнп дпнпси "релаксацију" за кућни 
бучет, ппред скупље пијаце, највище су утицали ценпвници хране и безалкпхплних пића, кпји су на 
месешнпм нивпу ппвећани за шак 1,8 пдстп. Највище је, према статистици, скпшила цена свежем месу - 
7,6 пдстп, па такп за јунећи бут треба издвпјити 670, свиоски пкп 550 динара за килпграм, дпк се пилеће 
месп прпдаје пп 300 динара. 
ГПДИШОИ РАСТ ЦЕНЕ увеликп прпбијају прпјектпване границе за текућу гпдину пд шетири - плус, минус 
1,5 пдстп. Пптрпщашке цене, какп ппказују ппдаци Републишкпг завпда за статистику, за првих щест 
месеци пве гпдине дпстигле су 5,2 пдстп, дпк је међугпдищоа инфлација пвпг јуна, у пднпсу на јун 2011, 
била 5,5 пдстп. 

- Скупља сезпнска ппнуда на зеленим пијацама дефинитивнп је један пд разлпга укупних вищих 
пптрпщашких цена - сматрају екпнпмисти. - Већи утицај има све маоа куппвна мпћ грађана. 

Велики раст цена у јуну на месешнпм нивпу, према ппдацима Републишкпг завпда за статистику, 
забележен је и кпд "рекреације и културе" - 3,3 пдстп, "намещтаја, ппкућства и текућег пдржаваоа 
стана" за 1,8 пдстп. 

- Трансппрт је за месец дана ппскупеп 1,4 пдстп, рестпрани и хптели 0,8 пдстп, а трпщкпви за стан, впду, 
електришну енергију, гас "тежи" су за 0,5 пдстп - ппказује Завпд за статистику. - Алкпхплна пића и дуван 
скупљи су за 0,2 пдстп, кпликп је билп ппвећаое цена пдеће и пбуће. 
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Без ппсла 50 милипна 

АУТПР: Д. Савић 

Незаппсленима у развијеним земљама не смещи се скпрп бпља радна будућнпст. Најтеже ппгпђени 
млади и радници без вищих квалификација 

ПРИМАОА једнпг прпцента најбпље плаћених у развијеним земљама су се тпкпм ппследое две 
деценије увећала за 20 прпцената. Пни најниже вреднпвани, кап и најмлађи на тржищту рада, 
истпвременп, на свпјпј кпжи псећају не самп све већу немащтину збпг пада зарада, већ и агпнију 
незаппсленпсти. 

Према предвиђаоима Прганизације за еврппску сарадоу и развпј, незаппсленпст у развијеним 
екпнпмијама 34 земље шланице ПЕЦД пстаће виспка најмаое дп краја идуће гпдине. На Старпм 
кпнтиненту, ппказалп је истраживаое пве прганизације, убедљивп најугрпженији у вези с питаоем 
заппслеоа су млади и неквалификпвани радници. Реш је п армији пд 48 милипна незаппслених. 

Дугптрајна незаппсленпст скпшила је на 35 пдстп, у пднпсу на 27 прпцената пре светске екпнпмске 

кризе. 

ВЕЛИКЕ РАЗЛИКЕ ПРПДУБЉУЈЕ се разлике у степену незаппсленпсти међу земљама. ПЕЦД пшекује да у 

САД стппа не заппсленпсти падне на 7,4 пдстп са садащоих 8,1 прпцента, а у Немашкпј на 5,2 пдстп са 

тренутних 5,4 прпцента. Изузев Немашке, у пстатку еврпзпне незппсленпст ће расти на близу 12 пдстп са 

садащоих 10,9 прпцената, и ту су ппсебнп у ппаснпсти Шпанија, Гршка, Ппртугалија и Италија. 

- Треће гпдине ппправка пд глпбалне финансијске кризе, мајски нивп незаппсленпсти бип је свега 0,6 
прпцената нижи пд ппслератнпг максимума пд 8,5 пдстп, кпји је дпстигнут пктпбра 2009. гпдине - истише 
се у извещтају ПЕЦД. 

Разлпзи виспке незаппсленпсти ппвезују се са развиткпм технплпгије замеоиваоа људи мащинама, па 
се истише да пвај прпблем неће за неквалификпване нестати ни када се екпнпмија ппправи. Слишнп 
стпје ствари и са глпбализацијпм кпја се такпђе ппмиое кап један пд разлпга ппвећане кпнкуренције 
заслужне за пад заппсленпсти. 

Трка за прпфитпм и приватизација се, најзад, сматрају једним пд три главна узрпшника “резаоа” 
ппслпва у некадащоим државним сектприма кап щтп су енергетика, трансппрт и кпмуникације. 

У драматишнпј ситуацији преппруке владама јесу да ппмпгну људима без ппсла, ппсебнп младим, 
уклаоаоем баријера за птвараое нпвих радних места, и инвестираоем у пбразпваое. Саветује се и 
дужи рад прпдавница и излагаое прпфесипналних услуга већпј кпнкуренцији. 

Наглащава се да је привпђеое фискалне и банкарске кризе у еврпзпни, ипак, пд кљушнпг знашаја за 
рещаваое пвпг прпблема, и владама се ппрушује да ушине све да стимулищу екпнпмије. Ппмиое се, 
истина, и ппвећаое ппреза пним најбпгатијим, али пва мера, ппказује искуствп, тещкп заживи. 
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Пежп птпущта раднике и сели фабрике 

АУТПР: Гпран Чвпрпвић  

Шпк у Францускпј ппсле пдлуке “Пежп-Ситрпена” да птпусти 8.000 радника. Заппслени у щпку у у 
шетвртак пбуставили рад. Немашка 50 пдстп прпизвпдое аутпмпбила држи у свпјпј земљи 

ПАРИЗ 
ПД СТАЛНПГ ДППИСНИКА 

НАЈАВА аутпмпбилскпг кпнцерна “Пежп-Ситрпен” (ПСА) да ће укинути 8.000 радних места у две гпдине, 
изазвала је прави спцијални пптрес у земљи. ПСА, инаше, заппщљава 200.000 људи, пд шега пплпвину у 
Францускпј. 

Рукпвпдствп гигантске фирме, прве пп рангу у аутпмпбилскпј прпизвпдои у Францускпј, друге у Еврппи 
и псме у свету, саппщтилп је да је мера мпрала да буде дпнесена збпг дугпрпшнпг карактера финансијке 
кризе. 

ППЛИТИЧКЕ ИГРЕ ВЕЛИКИ прпблем француске аутпмпбилске индустрије је “ппгрещан” избпр мпдела, 

јер су странпј кпнкуренцији препущтене најисплативије класе впзила. Цеп дпгађај има и пплитишку 

кпнптацију. Гащеое радних места је пдавнп билп предвиђенп, али се затащкалп дпк не прпђу избпри. 

Предвиђенп је затвараое целе фабрике са 3.000 заппслених, у парискпм предграђу Плне, где се 
прпизвпди мпдел “Ц3”. Јпщ 1.400 радних места, пднпснп свакп шетвртп, биће укинутп у фабрици у Рену, 
а препсталих 3.600 щирпм земље, пд шега шак 40 пдстп у сектпру истраживаоа и развпја. 

Генерални директпр ПСА Филип Варен је ппрушип да у пвпм “реструктурираоу” никпга неће пставити на 
улици. Саппщтип је да ће пплпвина заппслених у Плнеу бити пребашена у други прпизвпдни ппгпн у 
Ппасију, дпк ће пстали радити на препријентацији угащенпг центра или у другим фирмама. У Рену је 
пбећанп увпђеое нпвпг мпдела 2016. 

Тп није смирилп заппслене, кпји су у шетвртак пбуставили рад. Премијер Ерп гпвпри п истинскпм щпку, 
дпк синдикалци ппрушују да им је на пвај нашин пбјављен рат. 

ПСА је прпщле гпдине пбрнуп 42,6 милијарди евра, али је у каси псталп самп 588 милипна. ПСА игра на 
карту делпкализације, у шему предоаши други француски прпизвпђаш, “Ренп”. Радни сат је у Францускпј 
скупљи псам пута негп у Марпку и 11 пута негп у Кини. 

И бивща и садащоа власт сматрају да је тп ппгрещан резпн, и истишу пример Немашке, кпја пкп 50 пдстп 
прпизвпдое држи у земљи, а у прпщлпј гпдини је имала суфицит у сппљнптргпвинскпј размени пд 160 
милијарди евра, пд шега шак пкп 100 милијарди у извпзу аутпмпбила. Француска има дефицит пд 70 
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милијарди, а кпд куће прпизвпди самп шетвртину путнишких впзила. “Ренп”, на пример, у Францускпј 
склапа самп 18 пдстп аутпмпбила. 

 

http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:388159-Mladenovic-i-Vukobratovic-Prave-od-pozorista-skandal 

Младенпвић и Вукпбратпвић: Праве пд ппзприщта скандал 

АУТПР: В. Стругар  

Челни људи двају бепградских ппзприщта реагују на нападе и прпзивке дела заппслених. Град, псниваш 
најављује да ће ускпрп ствари дпвести у ред 

МЕДИЈСКА „преписка“ између управника с једне, и групе заппслених с друге стране, пвих дана у 
ппзприщтима се наставља. У шетвртак се, ппвпдпм „неташних, тенденципзних инфпрмација п навпднпм 
скандалу и угрпжаваоу“ пдвијаоа представе „Чекапница“ пгласила управа и шелни шпвек Атељеа 212 
Кпкан Младенпвић. 

- У гпроем фпајеу пригпдним кпктелпм пбележили смп стптп извпђеое „Кпсе“ и крај ппзприщне 
сезпне, кап щтп смп дан раније пбележили и стптп извпђеое „Чекапнице“. Пвпг пута прпблем је настап 
затп щтп је кпктел ппшеп тпкпм ппследоих петнаест минута представе „Чекапница“, али тп ни у кпм 
слушају није мпглп да угрпзи самп оенп извпђеое, па је неташна инфпрмација да је публика имала 
примедбе на буку. Пвај „скандал“ с живпм музикпм ни пп саставу, ни пп времену извпђеоа не 
разликује се пд стптина претхпдних кпктела кпји су пдржавани у Атељеу 212 у ппследоих двадесет 
гпдина, билп ппвпдпм премијера, билп ппвпдпм пбележаваоа краја сезпне. Пшигледнп се ради п 
прављеоу скандала где му местп није, а све са жељпм дела глумашкпг ансамбла да сталним сукпбима и 
непримереним ппнащаоем не дпзвпли слављенишки заврщетак јпщ једне успещне сезпне Атељеа 212. 

Такпђе, у реагпваоу управе се истише и да је „зарад защтите свпјих лишних интереса, угпдних и дпбрп 

плаћених ппзиција сталнп заппслених глумаца, већина ансамбла спремна да кпнстантнпм хајкпм кпју 

впди прптив управника куће - ппступа прптивнп свим етишким и мпралним нашелима“. У закљушку се 

навпди и да ће управа куће пред надлежним прганима, ппкренути ппступак прптив пних „кпји мисле да 

су некпнтрплисанп вређаое и клевете нашин да пстваре свпје нереализпване управнишке амбиције“. 

У шетвртак је за нащ лист изјаву дап и директпр Ппзприщта на Теразијама Михаилп Вукпбратпвић. 
Ппвпд су напади кпји на оегпву адресу стижу из два репрезентативна синдиката пве куће, а „на дущу“ 
му стављају „непдгпварајућа ппступаоа“ у рукпвпђеоу, пднпснп злупптребу пплпжаја: 

- Нисам желеп да прекп медија пплемищем са синдикатима, тражип сам време да прегледам ппсежан 
материјал с оихпвим притужбама и припремим пдгпвпр - истише Вукпбратпвић. - Не самп щтп пн врви 
пд пплуистина, инсинуација, кпнструкција „рекла-казала“, негп ппказује и једну врсту пдлуке групе 
људи предвпђених Браниславпм Јпвићем, председникпм Сампсталнпг синдиката, да влада и уђе у 
управне пргане уместп да се бави свпјпм надлежнпщћу, а пре свега пним за щта прима плату кап шлан 
хпрскпг ансамбла. 
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Вукпбратпвић даље пбјащоава да је шитава кампаоа ппшела када је Јпвић дпбип пдгпвпр да мпже 
присуствпвати састанцима УП, али самп пним на кпјима се гпвпри п материјалнп - спцијалнпм статусу 
заппслених: 

- Не слушајнп, пва кампаоа дпбија замах пред крај сезпне, када је велики деп ансамбла на гпстпваоу, а 
пстали немају ппсла у ппзприщту. Дискредитпваое мене и куће је темпиранп, ппщтп мнпге оегпве 
инцијативе нису наищле на прихватаое шланства. Дещавалп се и да је с оима уппзнат самп најужи круг 
шланства. Људи су свпјим пптписима изразили негпдпваое не затп щтп су „за“ Вукпбратпвића, већ щтп 
су прптив таквпг нашина ппступаоа. Инаше, све тврдое синдиката маое-вище су недпказане, мнпгп тпга 
је и самп ппзприщте далп на увид с мпјим пдпбреоем... 

Директпр истише да нищта непдгпвпрнп нити щтетнп није ушинип пп кућу или заппслене у опј. 

- Нисам ни „несавеснп трпщип нпвац ппреских пбвезника“, какп тп пни кажу. За пвих једанаест гпдина 
кпликп сам на шелу куће, ниједна надлежна служба кпја је кпнтрплисала ппслпваое ппзприщта, и 
прпграмскп и финансијскп, није имала примедби на мпј рад. Јединп щтп сам тражип је време да 
припремим пдгпвпре и презентујем их у истпм пблику кап щтп су тп ушинили синдикалци, а пптпм да га 
упутим УП, пснивашу и псталим надлежним. Ту сам, нигде не бежим, спреман за све пдгпвпре. У петак 
ћу их, ппткрепљене дпказима ппвпдпм оихпвих тврдои, ппслати свим надлежним. Пптпм пшекујем 
састанак УП и разрещеое пве мушне ситуације.  

Да се неће дугп шекати на расплет мушне ситуације у градским театрима шији је Скупщтина града 
псниваш, пптврдип је и сам градпнашелник Драган Ђилас. Пн је истакап да се „неке ствари мпрају 
дпвести у ред“, ппдсећајући да у бепградским ппзприщтима има мнпгп глумаца кпји најмаое играју у 
свпјим матишним кућама, кап и управника кпји пптписују угпвпре сами са спбпм. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ekonomske-posledice-korupcije.sr.html 

Екпнпмске ппследице кпрупције 

Незаппсленпст, ниска екпнпмска активнпст, виспке цене, неппвереое страних инвеститпра и раст јавнпг 
дуга, живе и расту у великпј мери на заједнишкпј храни – кпрупцији. Уз неминпвнп мпралнп и етишкп 
питаое кпје се с правпм ппставља, кпрупција је пар еxцелленце и екпнпмскп питаое. 

1) Кпрупција на разлишитим сегментима тржищта: на тржищту рада, на тржищту рпбе и услуга, или 
тржищту нпвца и капитала претвара сплидне грађане и привреднике кпји ппщтују закпне у „пвце” кпје 
губе у нефер утакмици са „дпбрп ппвезаним” и несплидним. Дпк гпд пви други прплазе некажоенп, 
кпрупција прпвпцира нпву кпрупцију и злпупптребе. Следственп, кпрупција паралище развпјне 
пптенцијале друщтва, јер дестимулище инпвације и трпщкпвну ефикаснпст. Пна пмпгућава ппслпвни 
успех без раста квалитета и ефикаснпсти, а тиме се, у крајопј инстанци, пптрпщаши псуђују да плаћају 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Ekonomske-posledice-korupcije.sr.html
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вище, а дпбијају маое. Кпрупција негира здравп предузетнищтвп и кпнкуренцију на кпјпј истпријски 
ппшива кпмпаративна преднпст и ефикаснпст тржищнпг система привређиваоа, и истпвременп 
унищтава предузетнишку енергију нације. 

Цеп текст прпчитајте у штампанпм издаоу пд 13.јула. Акп сте заинтереспвани да се 
претплатите на електрпнскп издаое целе „Пплитике“ кликните ОВДЕ. 

Гувернер Нарпдне банке Србије 

Дејан Шпщкић 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Ebacka%E2%80%9D-nece-tudje-dugove 

„Башка” неће туђе дугпве 

АУТПР: Р. Даутпвић 

Сампстални синдикат путара Србије саппщтип је да су радници пет путарских предузећа – 

„Впјвпдинапут–Башкапут” из Нпвпг Сада, ПЗП „Бепград”, „Крагујевац”, „Нищ„ и „Враое” ппшели да 

пптписују петицију за преиспитиваое приватизације тих предузећа, кпју ће упутити нпвпизабранпм 

председнику Србије и будућем премијеру. Какп истише председница Синдиката Споа Вуканпвић, тражи 

се преиспитиваое рада Агенције за приватизацију и респрних министарстава у време када су 

приватизпване сппменуте фирме, те утврђиваое пдгпвпрнпсти ппјединаца и интересних група кпји су 

свпјим делпваоем нанели ненадпкнадиву щтету ппменутим кпмпанијама. 

Ппщтп је нпвпсадскп предузеће „Впјвпдинапут–Башкапут” раније раскинулп угпвпр п приватизацији и 

ищшупалп се из „НИБЕНС групе„ кпја их је бацила у пгрпмне дугпве те је држава сада оегпв већински 

власник, интереспвалп нас је какп тп да ппнпвнп траже преиспитиваое приватизације, щтп је, на неки 

нашин, у оихпвпм слушају већ урађенп. 

Председник Синдиката „Башкапута” Ђурп Тривунпвић изјавип је за нащ лист да радници тпг предузећа 

желе, с једне стране, да се сплидарищу с псталим фирмама кпје захтевају преиспитиваое 

приватизације, а с друге, упркпс раскиду угпвпра, држава је самп стппирала оихпва укупна дугпваоа, 

дпк пни желе да се тај терет ращшещља и да се утврди самп оихпв реалан дуг, а да се елиминище деп 

на кпји нису мпгли утицати јер је тадащои власник „НИБЕНС групе„ задуживаоем једних фирми 

куппвап друге или плаћап друге трпщкпве. 

– Иакп је државни ппвереник већ щест месеци у фирми, иакп се, и ппред великих дугпваоа преднпст 

даје исплати зарада, ипак не спавамп мирнп јер знамп да се једнпм дуг мпра платити – каже 

Тривунпвић. – Никп пд ппвереника не жели да се пдрекне дуга, а ми желимп да са себе скинемп терет 

http://webshop.politika.co.rs/user/politika/51_1714_1_0_0/category.jsp
http://www.dnevnik.rs/ekonomija/%E2%80%9Ebacka%E2%80%9D-nece-tudje-dugove
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кпји није нащ. Ппщтп је држава свпјевременп стала иза приватизације наще фирме и псниваоа 

„НИБЕНС групе„, мпра да ппмпгне да се ращшещљају дугпви и утврди щта кп мпра да плати. 

У разгпвпру сазнајемп да се ради какп-такп, ппсла и нема превище јер се запщтрава ситуација пкп 

пдржаваоа прекатегприсаних путева кпји су припали лпкалнпј сампуправи, за кпје јпщ увек није 

утврђенп из кпјих извпра ће се финансирати. Тп малп щтп се заради, пптрпщи се за исплату раднишких 

плата, дугпви стпје, щтп не мпже дугп пптрајати, нити пставити раднике равнпдущнима. 

 

 

Страх пд сутращоице 

Тривунпвић каже да је пд пкп 20 милипна евра дуга, кпликп им се ставља на дущу, мпжда пет-щест 

милипна реалнп оихпв дуг па би желели да држава не впди укупан терет на име оихпве кпмпаније. С 

друге стране, дуг за изведене радпве, щтп прекп Фпнда за капитална улагаоа, щтп „Путева Србије” или 

Министарства за инфраструктуру изнпси пкп 600 милипна динара. Дпк гпд се не рещи питаое дугпва, 

пни су у страху пд сутращоице, нити имају сигурнпст ппслпваоа, нити извеснпст ппстпјаоа фирме. 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/cene-skocile-55-posto 

Цене скпшиле 5,5 ппстп 
Инфлација у Србији у јуну, мерена индекспм пптрпщашких цена, била је 1,1 пдстп, саппщтип је 

Републишки завпд за статистику.  

Међугпдищоа инфлација у јуну била је 5,5 ппстп, дпк је за првих щест месеци пве гпдине била 5,2 

ппстп. 

У јуну је у пднпсу на мај највећи раст цена забележен кпд рекреације и културе – 3,3 ппстп, намещтаја, 

ппкућства и текућег пдржаваоа стана – 1,8, хране и безалкпхплних пића – 1,6, трансппрта – 1,4, 

рестпрана и хптела – 0,8, кпд трпщкпва за стан, впду, електришну енергију, гас и друга гприва – 0,5, 

алкпхплних пића и дувана – 0,2 ппстп, кпликп је билп ппвећаое и кпд пдеће и пбуће. 

Цене псталих прпизвпда и услуга нису се битније меоале. 

Индекси пптрпщашких цена се дефинищу кап мера прпсешне прпмене малппрпдајних цена рпбе и услуга 

кпје се кпристе за лишну пптрпщоу. 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/cene-skocile-55-posto
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Privredni PREGLED 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1046:Deficit-budžeta-skoro-100-milijardi-

dinara&catid=31&Itemid=101 

Дефицит бучета скпрп 100 милијарди динара  

ИЗВПР: БЕТА 

Дефицит бучета Србије је на крају јуна изнпсип 98,95 милијарди динара, щтп је 20 милијарди динара 
вище негп на крају маја, пбјавилп је јуше Министарствп финансија. Укупни прихпди државне касе за 
ппла гпдине били су 338,9 милијарди, а расхпди 437,9 милијарди динара. У јуну су бучетски прихпди 
изнпсили 49,7 милијарди, а расхпди 73,3 милијарди. Бучетпм за пву гпдину предвиђени су прихпди пд 
750 милијарди, расхпди пд 890 милијарди, а бучетски дефицит 140 милијарди динара. Највећи прихпди 
бучета у јуну били су пд наплате ппреза на дпдату вреднпст (ПДВ) - 26,5 милијарди, скпрп пет 
милијарди маое негп у мају, дпк је прихпд пд акциза изнпсип 12,3 милијарде, щтп је за пкп 700 
милипна маое негп у мају. 

Наплата ппреза на дпбит предузећа у јуну је била 2,6 милијарди, щтп је за пкп 600 милипна вище негп у 
мају. Прихпд пд царина је изнпсип 2,9 милијарди и за пкп 200 милипна бип је маои негп месец раније. 
Неппрески прихпди у мају су изнпсили 3,5 милијарди, щтп је скпрп двпструкп маое негп у мају. Расхпди 
у јуну су, према Министарству финасија, ппвећани на 73 милијарде динара са 66,9 милијарди, кпликп су 
изнпсили у мају. Највећи трпщкпви бучета у јуну су били за дптације прганизацијама пбавезнпг 
спцијалнпг псигураоа - 23,6 милијарди динара, щтп је за пкп 500 милипна динара вище негп у мају. За 
плате бучетских кприсника исплаћенп је 19,1 милијарда динара, щтп је за пкп 300 милипна вище негп 
месец дана раније. Највећи раст издатака бучета бип је за субвенције, за кпје је у јуну исплаћенп 5,3 
милијарде динара, щтп је за 1,7 милијарди вище негп месец дана раније. Капитални издаци бучета у 
јуну су били две милијарде динара, щтп је двпструкп вище негп у мају, пбјавилп је Министарствп 
финансија Србије.  

Јавни дуг све црвенији  

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Јавни дуг Србије на крају јуна бип је пкп 15,29 милијарди евра, щтп знаши да је пд ппшетка гпдине 
ппвећан за пкп 825 милипна евра, пбјавилп је Министарствп финансија. Министарствп није пбјавилп 
удеп јавнпг дуга у брутп дпмаћем прпизвпду (БДП) на крају јуна, а према ппдацима с краја фебруара 
када је јавни дуг бип 14,35 милијарди евра, тп је изнпсилп пкп 44,5 пдстп БДП-а. Закпнпм п бучетскпм 
систему јавни дуг Србије пгранишен је на 45 пдстп БДП-а. Укупне директне пбавезе Србије на крају јуна 
изнпсиле су пкп 12,95 милијарди евра, при шему је унутращои дуг бип пкп 5,55 милијарди евра, а 
сппљни дуг 7,39 милијарди евра. Укупне индиректне пбавезе на крају јуна биле су 2,34 милијарде евра, 
пбјављенп је на сајту министарства.  

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1046:Deficit-bud�eta-skoro-100-milijardi-dinara&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1046:Deficit-bud�eta-skoro-100-milijardi-dinara&catid=31&Itemid=101
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1038:Junska-inflacija-1,1-

odsto&catid=9&Itemid=120 

Јунска инфлација 1,1 пдстп  

ИЗВПР: ТАНЈУГ 

Циљ мпнетарне пплитике Нарпдне банке Србије п пвпгпдищопј инфлацији дпстигнут је малтене ппла 
гпдине пре рпка. Кап щтп је ппзнатп, за пву гпдину прпјектпвана стппа инфлације је у расппну шетири 
пдстп, плус минус један и пп пдстп, а према најнпвијим ппдацима Републишкпг завпда за статистику 
пптрпщашке цене су у јуну у пднпсу на лаоски децембар вище 5,2 пдстп, дпк је међугпдищоа стппа 
инфлације дпстигла пет и пп пдстп. Цене прпизвпда и услуга лишне пптрпщое у јуну у пднпсу на мај 
ппвећане су у прпсеку за 1,1 пдстп и на тај раст највище је утицап раст цена рекреације и културе - 3,3 
пдстп, затим намещтаја, ппкућства и текућег пдржаваоа - 1,8, хране и безалкпхплних пића - 1,6, 
трансппрта - 1,4, рестпрана и хптела - 0,8, стан, впда, електришна енергија, гас и друга гприва - 0,5 и 
најмаое алкпхплна пића и дуван и пдећа и пбућа пп 1,2 пдстп. 

С пбзирпм на тп да сада предстпји ппређеое са прпщлпгпдищоим месецима у кпјима смп имали 
дефлацију, мпглп би се пшекивати даље ппвећаое гпдищое стппе инфлације, такп да ће април 
најверпватније пстати месец са најнижпм међугпдищопм стпппм инфлације пд самп 2,7 пдстп. када је 
реш п месешним стппама пна је била најнижа у јануару - самп 0,1 и фебруару 0,8, а највища у мају 1,4, 
дпк је у јуну била већ ппменутих 1,1 пдстп, щтп мпжда и није такп лпщ резултат има ли се у виду да је тп 
лане бип први месец у кпјем смп имали дефлацију пд 0,3 пдстп. Дефлација је била и у јулу (пад цена пд 
0,5 пдстп), дпк су у августу пптрпщашке цене мирпвале. У јуну су у пднпсу на исти месец прпщле гпдине 
цене хране и безалкпхплних пића ппрасле шак шетири и пп пдстп, а у пднпсу на лаоски децембар и 
вище, пднпснп ппрасле су 7,8 пдстп. Пд хране у јуну у пднпсу на мај највище је ппскупелп месп - 7,6, а 
јединп су ппјефтинили млекп, сир и јаја 0,1 и ппврће 4,3 пдстп. Месп је ималп и највећи међугпдищои 
раст цена пд шак 15,9 пдстп, дпк је пд ппшетка гпдине убедљивп највище скпшила цена впћа - шак 41,2.  

Ппследица раста цена хране  

Међугпдищоа инфлација је, у складу са пшекиваоима Нарпдне банке Србије, наставила раст и у јуну је 
изнпсила 5,5 пдстп, а оенп ппвећаое је у највећпј мери ппследица месешнпг раста цена хране, пбјавила 
је јуше централна банка. Према прпцени НБС, умерени раст међугпдищое инфлације ће се наставити и у 
нареднпм перипду, пре свега пп пснпву базнпг ефекта ниских месешних стппа срединпм претхпдне 
гпдине, пшекиванпг раста регулисаних цена и цена ппљппривредних прпизвпда. 

 

 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1038:Junska-inflacija-1,1-odsto&catid=9&Itemid=120
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1016:Nema-struje,-otkup-
prekinut&catid=21&Itemid=125 

Нема струје, пткуп прекинут  

АУТОР: Душан Кпцић 

Радници предузећа Ппрешје из Вушја, недалекп пд Лескпвца, блпкирали су прекјуше улаз у фабришки 
круг, јер не желе да власник пребаци за Бепград деп свпје импвине све дпк се не разјасни ситуација у 
пвпм предузећу. Раде Стпјиљкпвић, председник сампсталнпг синдиката кпји је у пвпј фирми три 
деценије, каже да никада није билп гпре стаое негп сада, јер је ситуација крајое неизвесна. “Радници 
нису прптив нпвпг власника, али не желе да дпзвпле пребациваое билп кпје мащине дпк се не врате 
средства кпја припадају Ппрешју”, каже Раде Стпјиљкпвић. У Ппрешју ппдсећају да је збпг блпкаде 
рашуна искљушена струја и да ни телефпни нису у функцији. 

“Ппрешје је ппсле приватизације унищтенп, јер су мнпге ппврщине нащих засада нестале, јер се не 
пбрађују, а велика кплишина нащих прпизвпда стпји у магацину, јер не мпжемп да их прпдамп и пп први 
пут пд ппстпјаоа кплектива, пткупа није билп, каже Стпјиљкпвић. За краткп време, пвп је други велики 
прптест радника Ппрешја, где је на платнпм списку пкп 200 заппслених, а кљушни прпблем је ппнащаое 
бепградске фирме Агрптрејд јер им није исплаћемп 10 зарада. Какп се шулп на прптесту незадпвпљних 
радника, Ппрешје је кппперантима дужнп пкп 20 милипна динара, дугпви банкама су милипнски (никп 
не зна прави изнпс), а неппзната је и висина старих пбавеза из времена пре прпмене власнишке 
структуре. “Не видимп излаз из ситуације, јер се зараде не исплаћују, дппринпси се не уплаћују, 
прпизвпдоа је стала, нема извпза и затп тражимп да се раскине купппрпдајни угпвпр”, каже Раде 
Стпјиљкпвић, председник фабришкпг синдиката. Ппрешје је приватизпванп пре вище пд гпдину дана за 
150 хиљада евра, а власник Агрптрејда Стеван Алаваоа каже да нема нищта прптив раскида 
купппрпдајнпг угпвпра. “У пвакву ситацију дпспели смп збпг губитка инпстранпг партнера, па на лагеру 
стпји пгрпмна кплишина ракије. Радници су нестрпљиви и укпликп желе раскид приватизације, 
придружићу се оихпвим захтевима кпд Агенције за приватизацију”, каже Алаваоа. Нпви власник 
симбпла вушјанскпг краја, кпмпанија Агрптрејд, била је и једини купац на тендеру. Кпликп је некада 
Ппрешје билп успещан кплектив гпвпри ппдатак да је 2005. гпдине на америшкп тржищте први пут 
пласиралп 120 тпна смрзнутих пблашинских вищаоа без кпщтица и тада је рукпвпдствп из Вушја 
најавилп бпгату ппслпвну сарадоу са ппзнатим тргпвинским ланцима щирпм света. Нажалпст, дп тпга 
није дпщлп, јер је уследила смена рукпвпдства и – хапщеое ппјединих директпра! Ппљппривредни 
кпмбинат Ппрешје има у власнищтву 540 хектара впћоака, хладоашу, дестилерију и ппгпн за тпплу 
прераду впћа, а ппзнат је кап велики прпизвпђаш впћа, садница впћа и има некпликп занимљивих 
прпграма везаних за прераду впћа, ппврћа и ракије.  

Пбавезе у време приватизације  

Купац се пбавезап да ће у наредне три гпдине улпжити 3,5 милипна евра у нпве инвестиције, у 
спцијални прпграм, а кпнтинуитет прпизвпдое би требалп да пдржи у наредних пет гпдина дп када би 
радип најмаое исти брпј радника на пдређенп време кап щтп их је у тренутку куппвине. Купац је 
прихватип и да у свакпј гпдини ппвећава ппслпвне прихпде за најмаое десет пдстп у пднпсу на 
ппследои извещтај финансијскпг ппслпваоа. Нажалпст, ппказалп се да су тп биле празне прише.  
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