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Посао за 5.000 људи 
С. Б.  

Нове погоне, у наредне три године, покрећу 22 компаније и у њих ће уложити 120 

милиона евра. Србија ће ове инвестиције субвенционисати са 32 милиона евра 

НОВЕ погоне током наредне три године покренуће 22 компаније и у њих ће уложити 120 
милиона евра. У њима би посао требало да нађе око 5.000 радника, а Србија ће ове инвестиције 
субвенционисати са укупно 32 милиона евра. Министар финансија и привреде Млађан Динкић 
уручио је у понедељакуговоре о подстицајним средствима компанијама које су прошле 
последњи конкурс. 
Субвенције за компаније крећу се од 4.000 до 10.000 евра по радном месту, у зависности од 
развијености општине и сектора у који ће се инвестирати. 
 

- Приоритет Владе Србије је борба против незапослености и привлачење инвестиција - истакао 
је Динкић. - Уговори су додељени компанијама из Европе, САД и Кине, што показује да је 
Србија отворена за инвеститоре из целог света. Од 22 компаније, којима су додељени уговори, 
11 је домаћих. Оне ће углавном инвестирати у прехрамбену и лаку индустрију и 11 страних, које 
улажу у ауто и електронску индустрију. Ове године ће из буџета за подстицајне програме бити 
издвојено 6,5 милијарди динара, а следеће - осам милијарди. То је најефикаснији начин да се 
уложе средства. 
НОВИ ПАКЕТМИНИСТАРСТВО финансија припрема пакет мера за побољшање ликвидности 
привреде и привлачење инвеститора. Влада Србије ће формирати и стручну групу која ће 
предложити измене Закона о планирању и изградњи у циљу поједностављивања издавања 
грађевинских дозвола. 

Међу инвеститорима који су добили помоћ државе су италијански произвођач обуће "Геокс" и 
америчка компанија "Купер стандард", други највећи инвеститор који ће у Сремској 
Митровици, у производњу ауто-делова уложити 20 милиона евра и запослити 500 радника. Ту 
су још и "Горење", "Мегле Србија" и "Параћинка", као и турска компанија "Џинси" која 
планира да у Лесковцу направи базу за извоз у источну Европу и Русију. 
 

ВИДЕ РАСТ 
У НАРЕДНОЈ години у Србији се очекује раст бруто домаћег производа од најмање два одсто, а 
ову ћемо испратити са падом од један одсто, најавио је министар финансија и привреде Млађан 
Динкић. 
- Раст ће бити заснован на инвестицијама и извозу, а главни извозни адут у наредној години 
биће "Фијатови" аутомобили из Крагујевца, јер постоји велика потражња на тржишту - 
појаснио је Динкић. - Очекују се покретање производње у "Железари Смедерево", повећани 
извоз и индустријска производња, а смањен платно-билансни дефицит. 
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Уље јефтиније за 15 до 20 динара 
М. Л. Ј.  

Договор министра Љајића са прерађивачима. Произвођачке цене биће нижа три 

до десет одсто у односу на досадашње 

 
ЗАХВАЉУЈУЋИ споразуму који је у понедељак постигнут између потпредседника Владе и 
министра спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Расима Љајића са свим 
произвођачима јестивог уља из Србије, цена ове намирнице у малопродаји биће нижа за 15 до 
20 динара по литру у односу на досадашњу. 
Произвођачке цене биће, како кажу домаћи уљари, нижа за три до десет одсто у односу на 
досадашње. 
Министар Љајић је, како је речено, на састанку информисао уљаре и о намери Владе Републике 
Србије да на следећој седници, на предлог Министарства спољне и унутрашње трговине и 
телекомуникација, донесе уредбу о снижавању максималне трговачке марже на продају уља са 
садашњих десет на пет одсто. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:401280-PIO-fond-Bice-para-za-penzije-u-2013 

ПИО фонд: Биће пара за пензије у 2013. 
Танјуг  

За пензије ће у 2013. сигурно бити довољно новца и неће бити угрожена ниједна 

исплата из ПИО, изјавила је директорка фонда Драгана Калиновић 

 
БЕОГРАД - За пензије ће у 2013. сигурно бити довољно новца и неће бити угрожена ниједна 
исплата из пензијског и инвалидског осигурања (ПИО), изјавила је директорка фонда ПИО 
Драгана Калиновић. 

Директорка Калиновић је за Тањуг истакла да је усвојен финансијски план за 2013. који је 
направљен на основу параметара Министарства финансија. 

"Уклопили смо се у те параметре тако да сигурно неће бити никаквих проблема око усвајање 
нашег предлога на Влади нити после у скупштини", истакла је Калиновићева. 

Калиновићева је, такође, казала да неће бити замрзавања пензија, а њихово усклађивање ће ће 
бити реализовано према економском и привредном расту земље. 

Процене Министарства финасија и привреде су, према Калиновићевој, да је могуће ускладити 
пензије и зараде у јавном сектору у 2013. са два процената у априлу и 0,5 процената у октобру. 

Управни одбор је усвојио Финансијски план Фонда за 2013. којим су укупни расходи и издаци 
планирани на нивоу 594,4 милијарди динара, за 5,35 одсто више у односу на ребаланс плана за 
2012. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:401377-Ulje-jeftinije-za-15-do-20-dinara
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Од тог износа за исплату пензија и осталих права планирано је 584,25 милијарди динара, 
односно 98,29 одсто укупних средстава. 

За нето пензије је предвиђено 500,8 милијарди динара (84,25 одсто), за исплату осталих права 
21,4 милијарде, а за доприносе за здравствену заштиту пензионера 61,7 милијарди динара 
(10,39 одсто), што су најзначајније ставке у бруто износу потребном за исплату пензија и 
осталих права на нивоу читаве године. 

Калиновићева је поводом реформе Фонда ПИО којом би дотације државе могле да буду 
смањене за 18 одсто, навела да су на недавном састанку министра финансија и привреде 
Млађана Динкића и ресорног министра Јована Кркобабића "били благонаклони" према тој 
намери. 

Директорка је казала да се реформе првенствено односе на то да се из расходне стране Фонда 
ПИО очисте расходи који не произилазе директно из Закона о пензијско инвалидском 
осигурању, као што је здравствено осигурање пензионера, туђа нега и помоћ и сва остала права 
која се остварују на основу других закона. 

Калиновићева је рекла да Фонд ПИО већ сада има у финансијском плану издвојена та средства, 
која иду за пензије по другим законима, које државе дотира са нешто више од 42 одсто. 

Укупне дотације државе су 47,27 одсто, односно та разлика од око пет одсто је намењена за 
остала давања која држава обезбеђује по другим законима у оквиру социјалне политике. 

Чишћење трошкова који не произилазе директно из Закона о ПИО могло би, како је рекла, да 
буде обављено током 2013. и на тај начин би се дошло до тога да држава од 2014. дотира 
недостајућа средства са 29 одсто. 

Калиновић је истакла како би то и даље била обавеза државе, односно "не би био релаксиран" 
буџет Србије, али би се стекла права слику о расходима Фонда ПИО. 

На основу података Пореске управе види се, навела је Калиновићева, да се поправила ситуација 
по питању наплате доприноса од почетка године до 10. октобра око три милијарде динара је 
више наплаћено што је планирано финансијским планом за ову годину. 

"Те три милијарде су ушле у ребаланс за 2012. тако да смо ми све расходе који су повећани ове 
године намирили управо том побољсаном наплатом изворних прихода и остале су дотације 
државе на нивоу на ком су биле предвиђене финансијским планом", објаснила је она. 

Калиновићева рекла да се обично када се ради ребаланс повећава износ дотација којима 
држава подмирује расход и да је ово први пут да је тај повишен нови расхода намирен 
изворним приходима од веће наплате доприноса. 
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Грејна сезона у Србији стартовала без проблема, тврди Милован Лечић, председник 

Пословног удружења топлана Србије 

Цена гаса мирује, грејање поскупљује 
АУТОР: Г. ВЛАОВИЋ 

Београд - Према тврдњама надлежних у Пословном удружењу топлана грејна сезона у Србији 

јуче је стартовала успешно. 

 

- На основу информација које имам у овом тренутку могу да кажем да су све топлане кренуле са 

радом. Енергената има у довољним количинама а послужили су и временски услови који су 

такви да се мазут троши у мањој мери него што би то био случај да су температуре ниже. Од 1. 

до 15. октобра све топлане у Србији су вршиле пробе, и у техничком погледу све су 

припремљене и оспособљене за нову грејну сезону - каже за Данас Милован Лечић, председник 

Пословног удружења топлана Србије. 

 
Наш саговорник истиче да је дуг који топлане имају према Србијагасу и другим добављачима 
смањен и да сада нешто мањи од 20 милијарди динара, а у једном тренутку та цифра је 
износила чак 24 милијарде динара. 

- Проблем дуговања топлана за неплаћени гас може да се реши на тај начин што би се 
склопили уговори о репрограму дуговања. Свака од топлана појединачно треба да се договори 
са Србијагасом о условима и да почне да враћа новац који дугује - истиче Лечић. 

Иначе, од 1. октобра у неколико градова Србије укључујући поскупело је централно грејање, па 
су тако у Београду рачуни грађанима увећани за 18,5 одсто, односно биће већи у просеку за око 
1.000 динара. Тако ће сада рачун за грејање стана од 60 квадратних метара износити 5.997 
динара месечно. Разлог за поскупљење грејања се налази у чињеници да је цена мазута у 
последњих годину дана повећана за 30 одсто. Лечић се слаже са таквим објашњењима и истиче 
да је диспаритет између цена мазута и грејања велики. 

- Ако посматрамо период од годину дана приметићемо да су цене мазута отишле на горе за 150 
одсто а истовремено су цене грејања повећане само за 40 одсто. Дакле, иако не бих спекулисао 
са тим да ли су садашње цене грејања у Србији реалне или не, ипак бих истакао да је управо 
диспаритет у ценама мазута и грејања довео до последњег поскупљења - наглашава Лечић. 

Међутим, Војислав Вулетић, генерални секретар Удружења за гас Србије у изјави за Данас каже 
да је чудно што се цена мазута узима као оправдање за поскупљење даљинског грејања. 

- Познато је да у Београду готово све топлане раде на гас а не на мазут. Само једна топлана у 
Београду користи мазут, али је она веома мала. Када се то узме у обзир, нејасно је зашто је 
скочила цена грејања када се зна да гас није поскупео нити ће поскупети до краја године, како 
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је најављено. Према томе, ако се гледа кроз ту призму, разлога за поскупљење грејања, бар у 
Београду и другим градовима где топлане раде на гас, није било. Са друге стране, 
претпостављам да су локалне самоуправе биле принуђене да одобре топланама повећање цена 
грејања због нагомиланих дуговања потрошача, јер је очито да је наплата мала - каже наш 
саговорник. 

Да ли је изабран баш прави начин да се обезбеди позитивно пословање и да ли тај терет увек 
морају да понесу они који уредно измирују рачуне, само су нека од питања које се отварају 
након поскупљења грејања. Горан Паповић, председник Националне асоцијације потрошача 
подсећа да тиме није испоштована ни раније донета уредба која забрањује комуналним 
предузећима да подижу цене услуга изнад нивоа инфлације из претходне године. 

- Ту уредбу нико није повукао и ја позивам министра финансија, чији потпис стоји на том 
документу, да провери за колико су више нове цене и да за тај износ умањи трансфере 
општинама које су прекршиле правила - каже Паповић. 

Михајловић: Енергената има довољно 
Министарка енергетике Србије Зорана Михајловић изјавила је да ће у предстојећој грејној 
сезони бити довољно енергената и гаса, али да ће припреме за наредну сезону морати да буду 
системске. „Оно што ја не бих волела да се деси у наредној години, јесте то да поново топлане 
узимају енергенте из робних резерви. Оне морају системски да се припреме за наредну грејну 
сезону“, казала је Михајловићева. Бета 

Најјефтиније грејање на струју 
Од домаћинстава која немају „привилегију“ да користе централно грејање , најјефтиније ће 
проћи и ове зиме она која за загревање својих станова користе термоакумулационе пећи. Уз 
услов да се ТА пећи допуњују само током ноћи, трошкови грејања за стан од 60 квадрата ће 
износити 42.000 динара. У случају да се пећи допуњавају преко дана, рачун ће бити знатно 
већи и износиће 60,4 хиљаде динара. Грађани који користе угаљ, за грејање ће плаћати 
између 48.000 и 56.000 динара. Она домаћинства која се греју на гас плаћаће 57.000 динара а 
она која користе струју 125.000 динара. Грејање на пропан бутан је још скупље и износиће 
146.000 динара док је убедљиво најскупље загревање станова на лож-уље - чак 223.000 
динара. 

 

 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Kalinovic-Bice-para-za-penzije-u-2013.sr.html 

Калиновић: Биће пара за пензије у 2013. 
 

БЕОГРАД – За пензије ће у 2013. сигурно бити довољно новца и неће бити угрожена ниједна 
исплата из пензијског и инвалидског осигурања (ПИО), изјавила је директорка фонда ПИО 
Драгана Калиновић. 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Kalinovic-Bice-para-za-penzije-u-2013.sr.html
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Директорка Калиновић је за Танјуг истакла да је усвојен финансијски план за 2013. који је 
направљен на основу параметара Министарства финансија. 

„Уклопили смо се у те параметре тако да сигурно неће бити никаквих проблема око усвајање 
нашег предлога на Влади нити после у скупштини”, истакла је Калиновићева. 

Калиновићева је, такође, казала да неће бити замрзавања пензија, а њихово усклађивање ће ће 
бити реализовано према економском и привредном расту земље. 

Процене Министарства финасија и привреде су, према Калиновићевој, да је могуће ускладити 
пензије и зараде у јавном сектору у 2013. са два процената у априлу и 0,5 процената у октобру. 

Управни одбор је усвојио Финансијски план Фонда за 2013. којим су укупни расходи и издаци 
планирани на нивоу 594,4 милијарди динара, за 5,35 одсто више у односу на ребаланс плана за 
2012. 

Од тог износа за исплату пензија и осталих права планирано је 584,25 милијарди динара, 
односно 98,29 одсто укупних средстава. 

За нето пензије је предвиђено 500,8 милијарди динара (84,25 одсто), за исплату осталих права 
21,4 милијарде, а за доприносе за здравствену заштиту пензионера 61,7 милијарди динара 
(10,39 одсто), што су најзначајније ставке у бруто износу потребном за исплату пензија и 
осталих права на нивоу читаве године. 

Калиновићева је поводом реформе Фонда ПИО којом би дотације државе могле да буду 
смањене за 18 одсто, навела да су на недавном састанку министра финансија и привреде 
Млађана Динкића и ресорног министра Јована Кркобабића „били благонаклони” према тој 
намери. 

Директорка је казала да се реформе првенствено односе на то да се из расходне стране Фонда 
ПИО очисте расходи који не произилазе директно из Закона о пензијско инвалидском 
осигурању, као што је здравствено осигурање пензионера, туђа нега и помоћ и сва остала права 
која се остварују на основу других закона. 

Калиновићева је рекла да Фонд ПИО већ сада има у финансијском плану издвојена та средства, 
која иду за пензије по другим законима, које државе дотира са нешто више од 42 одсто. 

Укупне дотације државе су 47,27 одсто, односно та разлика од око пет одсто је намењена за 
остала давања која држава обезбеђује по другим законима у оквиру социјалне политике. 

Чишћење трошкова који не произилазе директно из Закона о ПИО могло би, како је рекла, да 
буде обављено током 2013. и на тај начин би се дошло до тога да држава од 2014. дотира 
недостајућа средства са 29 одсто. 

Калиновић је истакла како би то и даље била обавеза државе, односно „не би био релаксиран” 
буџет Србије, али би се стекла права слику о расходима Фонда ПИО. 

На основу података Пореске управе види се, навела је Калиновићева, да се поправила ситуација 
по питању наплате доприноса од почетка године до 10. октобра око три милијарде динара је 
више наплаћено што је планирано финансијским планом за ову годину. 

„Те три милијарде су ушле у ребаланс за 2012. тако да смо ми све расходе који су повећани ове 
године намирили управо том побољсаном наплатом изворних прихода и остале су дотације 
државе на нивоу на ком су биле предвиђене финансијским планом”, објаснила је она. 
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Калиновићева рекла да се обично када се ради ребаланс повећава износ дотација којима 
држава подмирује расход и да је ово први пут да је тај повишен нови расхода намирен 
изворним приходима од веће наплате доприноса. 

Танјуг 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/krkobabic-nece-da-na-zenama-stedi 

Кркобабић неће да на женама штеди 
 

Буџет Србије и догодине ће половину новца сваки месеца дотирати за – пензије. 
Укупни расходи Фонда ПИО биће 594,4 милијарде динара, а највише, 500,8 
милијарди, планирано је за пензије. 

Укупни расходи и издаци биће 5,35 посто већи у односу на ребаланс за ову годину па, дакле, 
држава не намерава да смањи своје учешће на тој ставци. 

Србија још од 2001. ради на реформи пензионог система, али је резултат врло мршав те је број 
запослених и пензионера готово изједначен. Пошто је наша држава усвојила готово све 
тражене предлоге ММФ-а и Светске банке, јасно је да се ново пооштравање пензионе политике 
мора тражити на другој страни. 

Министар рада, запошљавања и социјалне политике Јован Кркобабић не види решење 
проблема у подизању старосне границе као услова за одлазак у пензију, поготово не да се 
мушкарци и жене ту изједначе. Он истиче да би то било неправедно према женама које су 
истовремено и мајке и домаћице па су зато у тежем положају. Подсећа на то да је 2010. Србији 
замерено што није послушала сугестију ММФ-а и подигла старосну границу за одлазак 
мушкараца у пензију на евентуално 67 година. По њему, то може бити предмет неких даљих 
размишљања. 

Могући “лек” за опоравак система др Кркобабић види и у томе да се из Фонда ПИО изместе 
давања која нису резултат рада, односно уплате доприноса и стажа већ их је неким другим 
актом утврдила држава. Јер, реч је о стотинак милијарди динара годишње, и ту пре свега 
мисли на здравствено осигурање пензионера, туђу негу и помоћ, накнаду за телесно оштећење 
и права настала као решење државе, као што су посебне или националне пензије. Дакле, 
залаже се за то да у оквиру Фонда остану само три обавезне категорије: старосна, породична и 
инвалидска пензија. 

Ако би се остала давања приказала посебно – јер реално и не припадају Фонду – на пензијско и 
инвалидско осигурање не би се гледало као на великог потрошача који оптерећује државу и 
друштво. Али и пензионери, који су цео живот уплаћивали у пензиони фонд и заслужено 
примају свој чек, не би стално били на тапету оних који нису способни да створе ни за данас – 
доказ је неплаћање пореза и обавезних доприноса – а камоли да издвајају за сутра.       

Љ. М. 

 

http://www.dnevnik.rs/drustvo/krkobabic-nece-da-na-zenama-stedi
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http://www.dnevnik.rs/vojvodina/brodogradiliste-plovi-ka-mrtvoj-luci 

Бродоградилиште плови ка мртвој луци 
 

ЗРЕЊАНИН: Бродоградилиште “Бегеј” корак је ближе нестанку са зрењанинске 
привредне сцене. Холандски власник некада једног од највећих извозника у 
средњем Банату донео је одлуку о ликвидацији фабрике са чиме радници никако 
не могу да се сложе. 

Они су затражили да се локална самоуправа у Зрењанину хитно ангажује како би 
бродоградилиште било спасено, а почетни корак, како сматрају, требало би да буде 
поништавање приватизације. 

- Упознали смо представнике градске управе са ситуацијом у којој се налазимо, а то је губитак 
посла и гашење предузећа које је до скоро добро радило. Мора се брзо деловати јер је у фирми 
покренута ликвидација - каже председник подружнице Синдиката индустријских радника 
Војводине у бродоградилишту Јовица Лујанов.  

  

Раскид купопродајног уговора са холандским инвеститором могао би довести до тога да “Бегеј” 
преузме друго зрењанинско бродоградилиште – “Шипјард Бомекс 4М”. Власник “Бомекс 
групе” Милан Бјелић о томе је недавно упознао и министра економије Млађана Динкића, 
напомињући да је његова компанија, уз “Бегеј”, спремна да преузме још једно или два 
бродоградилишта у Србији и у њима покрене производњу, али само под условом да јој држава 
помогне јер, због специфичности везане за бродоградњу, фирма има проблема са 
ликвидношћу и финансирањем.  

 - Бродоградилиште “Бегеј” у тим нашим плановима било би на првом месту јер је од погона 
“Шипјард Бомекс 4М” удаљено свега двадесетак километара и зато што већ упошљавамо део 
његових радника и техничког особља. Међутим, постоји проблем око власништва. Ако не 
постигнемо договор са власником из Холандије и државом, размишљаћемо о другим 
бродоградилиштима – истакао је Бјелић. 

 У међувремену, ликвидациони управник “Бегеја” Небојша Рако поштом је већ почео да шаље 
отказе бродоградитељима. Радници су, да подсетимо, најпре  послати на плаћено одсуство, па 
на принудне годишње одморе. Производња у бродоградилишту “Бегеј” обустављена је 9. јула, а 
кад су чули да се имовина фирме распродаје, радници су се прошлог месеца спонтано 
организовали и покушали да то спрече, али им је забрањен улазак у фабрички круг. 

 Ж. Балабан 
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