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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345459/Od-danas-skuplja-hrana-cigarete-grejanje-novi-skok-cena-verovatno-

pocetkom-2013 

Од данас скупља храна, цигарете, грејање, 
нови скок цена вероватно почетком 2013. 

Танјуг  

Храна, цигарете, средства за личну и кућну хигијену, грејање, нафтни деривати и градски 

превоз у Београду од данас ће почети да добијају нове ценовнике увећане и до 20 процената. 

Млеко и млечни производи поскупеће између два и четири одсто, свеже месо три одсто и 

више, месне прерађевине пет одсто колико ће "скочити" цена шећара, а уља између девет 

и 16 одсто, рекли су трговци за Тањуг. 

 

Слаткиши и слане грицкалице биће скупљи од три до чак 40 процената,маргарини и 

мајонези до 10 одсто за колико ће поскупети и замрзнутариба из увоза, а замрзнуто воће око 

30 одсто.  

 

Цигарете ће поскупети за 20 динара по паклици, безалкохолна пића 4,5 одсто, кућа 

хемија и средства за личну хигијену од 1,5 до пет одсто. 

 

Поред хране, октобар ће донети и нове цене грејања у већини градова у Србији између 10 и 20 

процената због поскупљења енергената. 

У Београду је од данас грејање скупље за 18,5 процената, а јавни градски превоз за 20. 

  

Кориснике услуга мобилних оператера, али и фиксне телефоније, од данас такође очекују 

више цене због повећања пореза на додату вредност са 18 на 20 одсто.  

  

Стопа пореза на додатну вредност (ПДВ) од данас ће 

уместо досадашњих 18 одсто бити 20 одсто, али ће за 

основне животне намирнице остати непромењена стопа 

ПДВ од осам одсто, речено је Тањугу у Министарству 

финансија. 

 

Представници нафтних компанија најавали су повећање малопродајних цена нафтних 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345459/Od-danas-skuplja-hrana-cigarete-grejanje-novi-skok-cena-verovatno-pocetkom-2013
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345459/Od-danas-skuplja-hrana-cigarete-grejanje-novi-skok-cena-verovatno-pocetkom-2013
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деривата на тржишу у Србији а процењује се да би бензин могао да поскупи до три динара по 

литру, а дизели до девет. 

 

Од сутра ће бити повећане акцизе на дизел гориво, течни нафтни гас и на цигарете, али и 

цене бројним производима. 

Акцизе на дизел гориво биће повећане са садашњих 37 на 42 динара по литру, а акцизе на 

течни нафтни гас ће порасти на 30 динара по литру. 

 

Акцизе на оловни бензин биће повећане на 55 динара по литру, док акцизе на безоловни 

бензин остају непромењене и даље ће износити 49,6 динара по литру. 

Акцизе на лож-уље које се користи као гориво за моторна возила биће 42 динара по литру. 

  

Од сутра ће бити повећана и специфична акциза на цигарете и то са 33 на 43 динара по 

пакли, а план је да она од 1. јула 2013. буде повећана за још два динара. 

  

Уведене су промене и кад је реч о акцизама на кафу, па је предвидјено да се плаћају по 

килограму - 80 динара за непржену кафу, 100 динара за пржену, 110 динара за љуспице и опне 

од кафе и 150 динара за екстракте, есенције и концентрате од кафе. 

  

Ново поскупљење у јануару или фебруару 

- Октобарски талас поскупљења требало би да буде 

последњи у овој години, а цене основних животних 

намирница могле би да се поново повећају крајем јануара 

или почетком фебруара - изјавио је данас експерт 

Привредне коморе Србије Војислав Станковић.  

Он је објаснио да ће тада бити потрошене овогодишње 

прелазне залихе шећера и уља, па би њихова цена могла 

бити повећана, а поскупљење неће заобићи ни месо, месне 

прерађевине, млеко...  

Напомињући да тренутно располажемо са 80.000 тона 

шећера и 60.000 тона уља, Станковић је истакао да су то 

значајне залихе, те да није морало ни да дође до последњег 

поскупљења тих артикала за девет до 25 одсто. 

Он је упозорио и да ће се Србија на пролеће, почев од 

фебруара, суочити и са проблемима везаним за сточну 

храну и да је неопходно предузети мере да се сточари 

ценовно растерете, а сточни фонд сачува. 

Коментаришући серију нових поскупљења које је донео 

октобар, Станковић је казао да су она непопуларна и 
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изазваће велико незадовољство грађана, додајући да није 

добро што су поскупеле и ставке у личној потрошњи које су 

под контролом државе, међу којима су и грејање, нафтни 

деривати, градски превоз... 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345570/Ljajic-Poskupljenje-je-neopravdano 

Љајић: Поскупљење је неоправдано 

ФоНет  

Потпредседник Владе Србије и министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација 

Расим Љајић изјавио је да су многи произвођачи после повећања пореза на додату вредност 

(ПДВ) неоправдано драстично повећали цене, као и да је поскупела и храна, мада је ПДВ на 

основне животне намирнице остао исти. 

"Пошто се цене слободно формирају на тржишту, маневарски простор државе у овој области је 

ограничен", навео је Љајић у писаној изјави, подсећајући на уредбе везане за неке животне 

намирнице, које је донела држава.  

Љајић је рекао да ће држава користити све механизме које има на 

располагању да спречи велике поремећаје на тржишту, па ће, осим 

поменутих уредби, по потреби интервенисати из робних резерви и 

евентуално дозволити бесцарински увоз неких основних животних 

намирница, иако је јасно да те мере имају ограничено дејство. 

  

"Трајни лек за овај проблем јесте борба против монопола и развој конкуренције, зато ће 

приоритет ове Владе бити стварање услова да што већи број великих трговинских ланаца дође 

на српско тржиште", навео је Љајић. 
 

 

 

 

 

 

 

Од данас скупља храна, 

цигарете, грејање, нови 

скок цена вероватно 

почетком 2013.  

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345570/Ljajic-Poskupljenje-je-neopravdano
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345459/Od-danas-skuplja-hrana-cigarete-grejanje-novi-skok-cena-verovatno-pocetkom-2013
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345459/Od-danas-skuplja-hrana-cigarete-grejanje-novi-skok-cena-verovatno-pocetkom-2013
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345459/Od-danas-skuplja-hrana-cigarete-grejanje-novi-skok-cena-verovatno-pocetkom-2013
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345459/Od-danas-skuplja-hrana-cigarete-grejanje-novi-skok-cena-verovatno-pocetkom-2013
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345563/Za-penzije-u-2013-godini-5008-milijardi-dinara 

За пензије у 2013. години 500,8 милијарди 
динара 

Танјуг  

Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање усвојио је данас 

Предлог финансијског плана за 2013. годину, којим је у наредној години за исплату пензија 

планирано 500,8 милијарди динара, од 1. априла 2013. планирано је усклађивање пензија за 

два одсто, а од октобра идуће године 0,5 одсто. 

- Бележи се благи пад учешћа државе у финансирању пензија и то је добро - истакао је 

директор Сектора за финансије Фонда ПИО Иван Мимић представљајући финанијски план. 

 

Он је рекао да укупни планирани расходи у наредној години износе 594,4 милијарди динара и 

да нето пензије чине 84,25 одсто укупних расхода и издатака.Он је навео да држава у укупним 

приходима ПИО Фонда учествује са 47,27 одсто, односно са 281 милијардом динара.  

 

Према његовим речима, Предлогом финансијског плана за наредну годину планирана је 1,1 

милијарда динара за принудну наплату по судским споровима војних осигураника. 

 

Мимић је указао да је приликом израде плана, пројектована инфлација од 5,5 одсто и реални 

раст БДП од 2 одсто, као и нешто мањи прираст броја корисника пензија из категорије 

запослених од 1,2 одсто на годишњем нивоу.  

Он је додао да су за инвестиције планирана средства од 750 милиона динара, нешто више него 

2012. године. 

 

Када је реч о приходима и примањима, Мимић је навео да су основни извори финансирања 

доприноси осигураника, којима се покрива 50,87 одсто планираних расхода и издатака и 

трансфер из буџета. 

 

Према Предлогу финансијког плана, трансфер из Министарства финансија и привреде 

износиће 252,82 милијарде динара, а са раздела Министарства рада, запошљавања и социјалне 

политике 28,18 милијарди динара. 

 

Пројекције за 2014. и 2015. 

На седници УО Фонда ПИО представљене су и пројекције 

финансијских планова за 2014. и 2015. годину.  

У 2014. планирани су расходи од 621,3 милијарде динара са 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345563/Za-penzije-u-2013-godini-5008-milijardi-dinara
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пројектованом инфлацијом од пет одсто и реалним растом 

БДП од 3,5 одсто, а у 2015. од 656,6 милијарди динара уз 

пројектовану инфлацију од 4,5 одсто и реални раст БДП од 

четири одсто. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345430/Rusi-kupuju-75-odsto-zelezare-u-Smederevu 

Руси купују 75 одсто железаре у Смедереву 

Снежана Кривокапић/Ивана Мастиловић Јаснић  

Током ове недеље ће бити расписан тендер за приватизацију “Железаре Смедерево”. Приводе 

се крају преговори са великом руском компанијом, док је постигнут договор да држава задржи 

25 одсто удела у тој компанији, каже за “Блиц” министар финансија и привреде Млађан 

Динкић. 

Обавезно предстоји реструктурирање: Железара у Смедереву 

- Пошто имамо снажан интерес једне велике руске компаније за покретање Железаре и 

инвестиције у чак неке потпуно нове капацитете који тренутно не постоје у Смедереву, ми ћемо 

расписати тендер за приватизацију. Очекујемо да до краја године покренемо производњу у тој 

фабрици - каже он. 

 

Како је раније рекао Динкић, потенцијални стратешки партнер је руска компанија која 

запошљава 70.000 људи и има годишњи обрт од шест милијарди долара.  

Иако се име ове компаније и даље крије, “Блиц” сазнаје да је највероватније реч о компанији 

која има производњу у Француској, а бави се и производњом вагона на нивоу од око 27.000 

годишње. 

 

У међувремену, представник Магнитогорског металуршког комбината Кирил 

Голупковдемантовао је незваничне информације да је та фирма заинтересована да 

купи Железару у Смедереву 

  

Намера Владе је да са будућим власником договори додатна улагања од око 100 до 150 милиона 

долара у галванизацију појединих погона у фабрици. Опција је и да се подигне квота за извоз 

челичних производа у Русију с обзиром на то да са том земљом имамо споразум о слободној 

трговини. 

  

Најближе опису потенцијалног купца је Горњоуралски металуршки комплекс (УГМК) у 

власништву олигарха Искандара Махмудова који броји 50 зависних компанија и осми је по 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345430/Rusi-kupuju-75-odsto-zelezare-u-Smederevu
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345484/Ruski-MMK-demantovao-da-je-zainteresovan-za-Zelezaru
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/345484/Ruski-MMK-demantovao-da-je-zainteresovan-za-Zelezaru
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величини произвођач вагона и локомотива у Русији. Запошљава 60.000 људи и лане су имали 

приход од готово три милијарде долара. 

  

У седишту те компаније за “Блиц” нису потврдили нити демантовали намеру да купе 

смедеревску фабрику, а били су и једна од три компаније која је на претходном тендеру, уз 

украјински “Доњецкстал” и руски “Јунајтед Груп” Игора Шамиса, откупила тендерску 

документацију. 

 

 

Кликни за увећање (+)  

 

Међу могућим купцима који одговарају опису је и државни Уралвагонзавод, а раније се 

помињао и Мечел и Новолипецк стил (НЛМК). НЛМК има фабрику у Француској, али им 

Европа није стратешка дестинација за улагање, док су незванична сазнања “Блица” да Мечелу 

Железара није занимљива јер не верују да може бити профитабилна. 

  

Овакво постројење није профитабилно 

Железара неће моћи да опстане са овом структуром 

производње, каже за “Блиц” Динур Галикханов, металски 

аналитичар у московској компанији Атон. 

- Сада преовладава мишљење да прављење топлог челика 

никад више у Европи неће бити профитабилан бизнис 

осим ако цео регион не доживи високе стопе привредног 

раста или ако се цене сирових материјала не врате на 

http://www.blic.rs/data/images/2012-09-30/277128_09_origh.jpg?ver=1349031701.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-09-30/277128_09_origh.jpg?ver=1349031701.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-09-30/277128_09_origh.jpg?ver=1349031701.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-09-30/277128_09_origh.jpg?ver=1349031701.jpg
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високе нивое попут оних с почетка 2000. Обе опције су 

мало вероватне - каже он и објашњава да је могућа опција 

да руски партнер обезбеди снабдевање челичним плочама 

или топло ваљаним калемима од којих би се у Железари 

правилифиналнипроизводи. 

- То и даље значи да српска Влада мора да нађе решење за 

велики број од 5.000 запослених у Железари - закључује 

он. 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/345567/Postignut-dogovor--prekida-se-blokada-Dunava 

Постигнут договор - прекида се блокада 
Дунава 

Танјуг  

редставник незадовољних радника "Дунав агрегата" Новица Цветковић изјавио је да је вечерас 

постигнут договор око исплате заосталих зарада запосленима, што значи да се повлаче 

бродови са блокаде и ослобађа пловни пут на Дунаву код Новог Сада. 

Цветковић је рекао да "договор ступа на снагу одмах" и да је вечерас почело ослобађање улазу у 

новосадску луку, а да ће сутра рано ујутро бити извршена комплетна деблокада Дунава. 

 

- Последњи преговори у којима су учествовали саветник премијера Ивица Тончев, 

градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, представници радника и власник компаније 

Душан Боровицом почео је око 21 сат и договор је постигнут око 22.30 - навео је он.  

Договорено је да радницима до среде буде уплаћене четири плате и исто толико укрцавања на 

бродове, а да им још две плате и два укрцавања буду исплаћени до 5. новембра. 

 

Због седмодневне блокаде пловног коридора код Новог Сада више од стотину домаћих и 

страних бродова је усидрено узводно и низводно, што ствара велике материјалне трошкове и 

губитке за превознике и власнике робе која се транспортује реком. 
 
 

Радници "Дунав групе агрегати" су данас поподне усидрили су још један брод непосредно у 

близини друмско-железничког моста на Дунаву у Новом Саду и на тај начин потпуно 

блокирали пловидбу на том међународном пловном правцу. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/345567/Postignut-dogovor--prekida-se-blokada-Dunava
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Они су тиме радикализовали седмодневни протест због тога што им руководство предузећа 

није исплатило заостале зараде, остале при надлежности и испунило друге захтеве због којих 

су прошли уторак почели да бродовима блокирају Дунав. 

  

Представник радника Новица Цветковић раније је медијима изјавио да ће радници "Дунав 

агрегата" радикализовати протест јер су незадовољни понудом власника предузећа Душана 

Боровице да им сада буду исплаћене две минималне заостале зараде и још две касније, у току 

овог месеца. 

 

Данас је са радницима поново преговарао власник фирме, а разговору је присуствовао и 

покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин. 

  

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић изјавио је вечерас, после преговора са 

незадовољним радницима "Дунав агрегата" и власником те компаније, да очекује да ће блокада 

Дунава бити окончана ове седмице. 

 

Након преговора на броду "Петроварадин", Вучевић је рекао Тањугу да је град у целој причи 

посредник како би помогао да се проблем реши, а Боровица да је радницима понудио да им у 

року од два дана исплати две плате, до краја месеца још две и до краја године преостале три 

које дугује. 

 

- Као градоначелник морао сам да реагујем, јер сам и у кампањи говорио да у Новом Саду није 

време за градоначелника који није надлежан већ за градоначелника који треба и да ради - 

рекао је он. 

 

Вучевић је додао да град није у ту целу причу ушао да би утврдио ко је кривац, већ да би 

помогао у решавању проблема. 

 

Он је истакао да је најбитније да није прекинута комуникација између запослених и 

послодавца, "што увек даје шансу да проблем може да се реши". 

 

Окупљени радници на броду "Петроварадин", на коме су вођени преговори са симпатијама, 

коментарисали су да је градоначелник "био прилично оштар", што је Вучевић 

прокоментарисао речима: "Био сам само искрен - проблем је заиста велики и мора да се што 

пре реши". 

 

Боровица је рекао Тањугу да је радницима понудио да им у року од два дана исплати две плате, 

до краја месеца још две и до краја године преостале три које дугује. 

 

"Запослени су изнели максималне захтеве - до јуче сам им дуговао шест зарада, а данас већ 

седам а оно што сам им понудио то реално могу и да испуним" рекао је Боровица, додавши да 

ће то обећање испунити по цену да прода део капитала. 
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Боровица је рекао да се у "Дунав агрегатима" не ради ни о каквом штрајку већ да је на делу 

"насилна и противзаконита блокада Дунава". 

 

Он је радницима пренео да одмах може да уплати две плате и позвао их је да прихвате његов 

предлог, што су незадовљни радници одбили. 

 

Представник незадовољних радника Новица Цветковић је казао да је Боровичин предлог 

неозбиљан "и да га радници с подсамехом да одбију". 

 

"Од својих захтева нећемо одустати - тражимо исплату шешт минималних личних доходака и 

седам надокнада за укрцавање на брод, и исплату свих доприноса", рекао је Цветковић. 

 

Он је додао да запослени од блокаде Дунава неће одустати док се не испуне њихови захтеви. 

 

На броду "Петроварадин" али и другим бродовима, како су радници рекли Тањугу, током 24 

сата у сваком тренутку на пловилима има минимално шеждесетак особа. 
 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:399430-Sve-je-poskupelo 

Све је поскупело 
Е. Е. Р.   

У радњама драматично виши ценовници под маском повећања пореза на додату 

вредност. Храна скупља до 40 одсто, грејање и превоз до 20 одсто. Синдикати 

позивају на протест 
 

ПРВИ дан октобра и буквално је уплашио грађане Србије, јер су поскупљења хране, средстава 
за личну и кућну хигијену, грејања, нафтних деривата, превоза овог пута „прелила“ чашу. 
Драматичан раст цена покренуо је и синдикате који најављују и протест против поскупљења 
која су највише ударила на најсиромашније потрошаче. 
Под маском повећања пореза на додату вредност, трговци и произвођачи подигли су све цене. 
Чак највише оне где порез није ни мењан. Тако се испоставило да су процене економиста да 
ћемо раст ПДВ „на својој кожи“ осетити са највише један одсто већим расходима пале у воду. У 
радњама су, тако, у понедељак освануле драстично веће цене хране. Намирнице су поскупеле 
од три до чак 40 одсто. А рачуни за грејање биће „тежи“ и до 20 одсто, колико је у престоници 
поскупео и градски превоз. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:399430-Sve-je-poskupelo
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- Држава је урадила све што је могла - каже за „Новости“ министар трговине Расим Љајић. - 
Простор државе да реагује у оваквим ситуацијама је прилично скучен. Само код одређене врсте 
хлеба можемо да контролишемо и произвођачку у трговачку цену. Држава по потреби може 
интервенисати из робних резерви и евентуално дозволити бесцарински увоз неких основних 
животних намирница, иако је јасно да те мере имају ограничено дејство. Када бисмо се 
умешали, прозивали би нас да угрожавамо слободу трговине. Мислим да је ПДВ само изговор и 
да су само чекали овакав потез Владе да повећавају цене, потпуно без основа. Поскупела је и 
храна, иако је ПДВ на основне животне намирнице остао осам одсто. 
ТЕЛЕФОНИ ВРЕЛИИ КОРИСНИЦИ услуга мобилних оператера, али и фиксне телефоније, од 

уторка морају да рачунају на веће цене због повећања пореза на додату вредност. Како кажу у 

„Телекому Србија“, компанија је од понедељка цене производа и услуга ускладила са новом 

стопом ПДВ. Како кажу у „Теленору“, постпејд корисницима биће увећан порез за октобарски 

месечни рачун који ће добити почетком новембра. Припејд корисницима обрачун новог ПДВ 

бити урачунат у цене услуга. У „Вип мобајлу“ кажу да ће стопа ПДВ од 20 одсто оптеретити 

цену мобилних услуга, али ова компанија је одлучила да различитим активностима на себе 

преузме плаћање повећања стопе ПДВ, па зато оно неће утицати на цене услуге за припејд 

кориснике. 

Министар Љајић сматра да другог решења нема без конкуренције, јер је оваква ситуација на 
тржишту управо последица монополског положаја. Зато ће приоритет Владе, каже министар 
трговине, бити стварање услова да што већи број великих трговинских ланаца дође на српско 
тржиште. 
А изговора за поскупљење је много - раст цена сировина, енергената, промене курса, а 
најчешће се спомињу проблеми које је изазвала овогодишња суша. Десетковани род на нашим 
ораницама прво се осетио у расту цена сточне хране, затим свежег меса, а убрзо и млека. Суша 
је многим произвођачима била и главно оправдање за несташице и затражено поскупљење. 
Тако је било са уљем, шећером... У водећим трговинама кажу да су сви производи који су 
опорезовани већим ПДВ, поскупели за два одсто. И овде рачуница стручњака да ће ова мера 
Владе повећати цене за максимално 0,90 одсто, пада у воду. Трговци су решили да заокруже 
ПДВ на два одсто. 
- Нема разлога за овако драстично повећање цена - каже Петар Богосављевић, председник 
Покрета потрошача Београда. - Део цена јесте порастао због ПДВ, али је интерес и трговаца и 
прерађивача да цене буду више, посебно код хране. Недопустиво је да поскупљења под 
изговором раста ПДВ буду три до четири пута већа од пораста тог пореза. Код услуга је раст још 
већи и износи од 15 до 20 одсто. 
Богосављевић истиче да је оваква ситуација на тржишту Србије последица спреге монопола у 
трговини, производњи и финансијском сектору, а све „под капом државе“. 
Повећање пореза на додату вредност али и акциза на поједине врсте нафтних деривата у 
понедељак је довело и до повећања цена горива на пумпама. 
- Евродизел је поскупео за око 2,7 динара по литру, дизел Д2 за 2,60 а ТНГ за 1,40 динара по 
литру. Поскупели су незнатно и моторни бензини - каже Бора Татић, заменик председника 
Удружења приватних бензинских станица Србије. - Нико није подигао цене за пун износ 
акциза и ПДВ није аутоматски тај удар пребацио на купце, јер је нафта појефтинила на 
светском тржишту, а и динар је ојачао у односу на евро. 
 

Нафтна индустрија Србије је кориговала цене својих деривата само за износ ПДВ па су БМБ 95, 

европремијум БМБ 95, Д2 и евродизел поскупели за 2,3 , а ауто гас за динар поо литру. У НИС у 
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понедељак нису могли да нам прецизно кажу када ће „ускладити цене“ и за повећани износ 

акциза. 

Нове акцизе се званично на снази од понедељка. Дизел горива су добила нову, вишу акцизу за 
пет динара па сада држава од цене литре дизела (и евродизела) захвата 42 динара. Највећи 
удар на џеп доживели су возачи који користе ауто-гас (ТНГ) коме је акциза поскупела за 12 
динара по литру. Тако сада од сваког килограма ТНГ држава узима 30 динара. 
- Нису сви и нису сви за исти износ подигли цене горива на својим пумпама - каже Томислав 
Мићовић, генерални секретар Удружења нафтних компанија Србије. - Промена има али не 
„као по команди“. Још има залиха горива које је увезено са старом акцизом на пумпама па ће 
на тим објектима тек наредних дана цене порасти. 
И ДАЉЕ БЕЗ УЉАУЉА из Робних резерви, које кошта 142 динара, и даље нема у трговинама. 

Све што стигне, кажу у продавницама, распрода се за пола сата. Потрошачима, међутим, 

проблеме ствара и то што у продаји сада нема ни оног скупљег уља, по редовној цени, чија цена 

достиже до 190 динара. - Уље и шећер из Робних резерви полако се испоручује у продајне 

објекте, а потражња је још увек велика - кажу у трговинским ланцима. - Испорука иде у 

Апатин, Аранђеловац, Бечеј, Београд, Бујановац, Инђију, Кикинду, Лозницу, Ниш, Нови Сад, 

Руму, Сомбор, Сремска Каменицу, Сремска Митровицу, Стара Пазову, Суботицу, Шабац, Шид, 

Тополу, Ваљево, Врање, Врбас, Вршац, Златибор и Зрењанин. 

СЛОБОДАН ПЕТРОВИЋ, ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР „ИМЛЕКА“: 
- ПОВЕЋАЛИ смо цене за 1,5 до два динара, због већих откупних цена млека. До краја године, 
због поскупљења горива, доћи ће до још једног раста цена млека. Наравно, под условом да курс 
остане на садашњем нивоу. Покушавамо да надоместимо несташице млека на тржишту Србије, 
па смо већ почели увоз сировина из наших погона у БиХ. 
СРЂАН ЛАЗОВИЋ, ДИРЕКТОР, „БРИТИШ АМЕРИКАН ТАБАКО“ 
- НАДАМО се да донете мере неће донети контраефекте, а оне се огледају у дисторзији 
тржишта цигарета и појави шверцованих цигарета на тржишту. Пореско оптерећење било је 
велико узимајући у обзир и поскупљење цигарета у овој години, а ускоро ће доћи до новог 
поскупљења цигарета. 
ЗОРАН ПРАЛИЦА, ПРЕДСЕДНИК УНИЈЕ ПЕКАРА 
- ХЛЕБ је поскупео првенствено због скупљих сировина. Доскорашња цена хлеба формирана је 
према цени пшенице од 18 динара, а данас је хлебно жито 27 и 28 динара. Реално, само према 
том основу, векна од 500 грама требало би да поскупи за 10 динара, а не само за 4,5 динара, 
колико је одобрено. 
ВОЈИСЛАВ СТАНКОВИЋ, САВЕТНИК У ПКС 
- ОКТОБАРСКИ талас поскупљења требало би да буде последњи у овој години, а цене основних 
животних намирница могле би да се поново повећају крајем јануара. Није добро што су 
поскупеле и ставке у личној потрошњи које су под контролом државе, међу којима су и грејање, 
нафтни деривати, градски превоз... 
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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:399427-Od-cetvrtka-smene-direktora-javnih-preduzeca 

Од четвртка смене директора јавних предузећа 
Т. С. - С. Б.  

“Новости” сазнају: На састанку шефова странака које чине владајућу већину у 

четвртак би требало да буде договорено питање челних позиција у јавним 

предузећима до избора нових руководиоца на конкурсима 
 

НА састанку шефова странака које чине владајућу већину, пред седницу Владе у четвртак би, 
како „Новости“ сазнају, требало да буде договорено питање челних позиција у јавним 
предузећима до избора директора на конкурсима. Једна од варијанти која ће бити предложена 
јесте да постојеће директоре одмах замене вршиоци дужности по мери нове владе. 
Постављени вршиоци дужности предузећима ће управљати док се конкурси не окончају. У 
„трку“ за фотеље, наравно, могу да уђу и досадашњи директори, ако испуњавају све услове. 
 

- Сада имамо један врло незгодан вакуум. Неки директори знају да ће бити смењени, па има и 
оних који се и не појављују на послу - каже извор „Новости“ из Немањине 11. - Та предузећа 
стоје, ништа се не ради, а има случајева и да се запошљавају нови људи. Влада мора да постави 
екипу са којом ће радити и сарађивати. 
БИРА КОМИСИЈАЈАВНИ конкурс требало би да спроводи Комисија за именовања Владе, као и 

локалних самоуправа, пише у Нацрту закона о јавним предузећима. У покрајинским, градским 

и општинским комисијама један члан мора да буде постављен на предлог Сталне конференције 

градова и општина. У случају државних јавних предузећа, два члана би именовала Влада на 

период од пет година, а два би именовала за сваки појединачни избор директора. Чланови 

комисије не могу да буду посланици, одборници, запослени у јавним предузећима. Најмање 

два члана Комисије морају бити стручњаци у областу у којој се бира директор. 

Пре две недеље су замењени челници „Телекома“, „Поште Србије“, „Транснафте“ и 
„Електромреже Србије“. У међувремену именован је и нови директор Грађевинске дирекције 
Србије, па тако уместо Драгана Грујића, кадра ДС, ову фирму води Небојша Шурлан, машински 
инжењер. У Влади Србије тврде да је у питању нестраначка личност. Како сазнајемо, следећи 
на удару су „Коридори Србије“. Биће смењен Михајло Мишић, а ова позиција, по коалиционом 
споразуму, припада Српској напредној странци, која ће предложити нестраначку личност. Како 
незванично сазнајемо, фотеља се „љуља“ и Душану Бајатовићу, директору „Србијагаса“. За 
„Железнице Србије“ и „Јат ервејз“ помиње се више кандидата. Спекулише се да би нови 
директор „Железница“ могао да буде Драгољуб Симоновић, напредњак из Гроцке, а „Јата“ 
Милутин Поповић, који је доскоро био представник ове компаније у Бечу. Владајуће партије 
имају начелан договор да стручњаке који ће бити именовани за вршиоце дужности пронађу и у 
самим предузећима. То ће бити модел за многа предузећа. 
Док странке припремају решења за вршиоце дужности, у понедељак је почела јавна расправа о 
најављеном Закону о јавним предузећима. Он не забрањује члановима политичких странака да 
се кандидују за прве људе државних фирми. То право је ускраћено само онима који су се 
„попели“ на страначкој лествици, односно члановима партијских органа. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:399427-Od-cetvrtka-smene-direktora-javnih-preduzeca
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Још важећи закон о јавним предузећима избору директора посвећује свега једну реченицу - 
бира га и разрешава оснивач. Нацрт новог прецизира да се кандидат бира на јавном конкурсу, 
да, између осталог, мора да буде стручњак у једној или више области из делатности предузећа. 
Мора да има високо образовање, најмање мастер академске студије, специјалистичке 
академске или специјалистичке струковне студије, односно да је завршио факултет од најмање 
четири године и да има најмање пет година радног искуства у једној или више области из 
делатности тог предузећа.  
НАДЗОРНИ 
ПОРЕД директора, према нацрту закона, јавна предузећа би имала и надзорни одбор. И 
директор и чланови надзорног одбора бирали би се на пет година. Надзорни одбор би могао да 
има најмање три члана, трећину чланова би предлагао оснивач, трећину министарство, 
односно надлежни у локалној самоуправи, а трећина би била из редова запослених. 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:399431-Vlada-Zelezari-Smederevo-trazi-partnera 

Влада Железари Смедерево тражи партнера 
Е. Е. Р.  

Влада Србије би, како је потврђено „Новостима“ у Немањиној 11, до краја ове 

недеље требало да распише тендер за стратешког партнера у Железари Смедерево 
 

Влада Србије би, како је потврђено „Новостима“ у Немањиној 11, до краја ове недеље требало да 
распише тендер за стратешког партнера у Железари Смедерево. 
План је да држава у овој фирми остане сувласник са 25 одсто, али да већинско власништво 
добије компанија која победи на тендеру. 
Ако све буде ишло према плану, већ до Нове године у Железари би, тврде у Немањиној 11, 
требала да отпочне и производња. 
 

Засада се, као потенцијални већински власници Железаре, помињу углавном руске фирме. 
Мада се у медијима нагађало да је озбиљан кандидат руски Магнитогорски металуршки 
комбинат, у понедељак је први човек те компаније Кирил Голупков то демантовао. 
- Наша компанија нема никакве везе са куповином Железаре и не учествује у том послу - тврди 
Голупков. Он је додао да не зна одакле су процуриле те спекулације и да је можда реч о некој 
другој компанији са Урала, а не о ММК. 
„Сумња“ опет пада на Уралску рударско-металуршку компанију (УГМК), а која је својевремено 
откупила документацију за учешће на тендеру за Железару, али се касније није огласила током 
јавног позива. 
 
 
 
 
 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:399431-Vlada-Zelezari-Smederevo-trazi-partnera
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http://www.dnevnik.rs/ekonomija/gazda-ponovo-kupio-firmu-ali-se-otarasio-radnika 

Газда поново купио фирму, али се отарасио 
радника 
 

Фирма “Интерградња груп” из Зрењанина, чији је власник бизнисмен Љубомир 
Чубић из Лакташа, у Републици Српској, нови је власник зрењанинског 
Грађевинско-индустријског комбината “Банат”. 

 Предузеће “Интерградња груп”, преко правног заступника, зрењанинског адвоката Горана 
Мандића, учествовало је на данашњој јавној лицитацији и прихватило почетну цену од 202,6 
милиона динара за преузимање “Баната” у стечају, као правног лица. Пошто није било више 
учесника заинтересованих за имовину ГИК-а, у коју спада и управна зграда у центру града, 
централни погон, циглана у Сечњу, стамбена зграда у изградњи и опрема, јавна лицитација 
коју је водила стечајна управница “Баната” Драгица Арсић трајала је свега неколико минута. 

Занимљиво у целој причи о судбини ГИК-а “Банат” јесте то да је и претходни власник 
комбината био Љубомир Чубић, близак сарадник премијера Републике Српске Милорада 
Додика, али тада преко босанскохерцеговачке фирме “Интерградња”. Пре него што је у 
зрењанинском предузећу отворен стечај због катастрофалне ситуације, радници су месецима 
штрајковали, захтевајући исплату заосталих зарада, и покушавали су да ступе у преговоре са 
Чубићем, али он никада није изразио спремност да се сусретне с њима. 

Ж. Балабан 

(Опширније у штампаном издању) 
 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1021:Zakon-maksimirao-i-

%C5%A1trajkove&catid=11&Itemid=122 

Закон максимирао и штрајкове 
  

Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, који је усвојен у пакету са сетом 
економских закона и ребалансом буџета за 2012. годину, показује да се, поред обећања нове 
владе, наставља пракса доношења кључних аката без расправе и социјалног дијалога. Овим 
лошим потезом надлежни су дотерали цара до дувара. Запослени су притерани уз зид, стигли 
смо до дна иако круже приче о чланству ЕУ. На седници председништва одлучено је да се 
председнику Томиславу Николићу упути писмо са захтевом да не потпише донети акт, а Влади 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/gazda-ponovo-kupio-firmu-ali-se-otarasio-radnika
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1021:Zakon-maksimirao-i-%C5%A1trajkove&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1021:Zakon-maksimirao-i-%C5%A1trajkove&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=83097f7d7e1c9d59295d1f1ae36f7c1cfa1bf669


16 

 

поручујемо да се не игра стрпљењем, падом стандарда, али и потписаним колективним 
уговорима, који се преко ноћи сторнирају и фактички бришу, истиче у разговору за Привредни 
преглед Ивица Цветановић, председник Конфедерације слободних синдиката (КСС). 

Које су основне примедбе и зашто тражите повлачење овог закона? Уопште није јасно на кога 
се примењује, јер се изузимају предузећа која имају конкуренцију, што је јасно за Телеком, али 
магловито за многе, на пример ПТТ и ДХЛ...Уводи се уравниловка када су најниже зараде у 
питању и то на 27 хиљада динара, што важи за помоћно особље у здравству и возача у 
електросистемима. План уштеда није дат, а не слажемо се ни са одредбом којом се утврђује да 
ће Влада одређивати критеријуме за исплату зарада. Предлажемо да се прерасподеле средства 
која се из буџета дају фирмама, здравству и осталима, да се уведе контрола потрошеног. 
Сматрамо да ће тада уштеде бити много веће. Некоме ко је имао плату од 35.000 смањујемо на 
27 хиљада, иако је цена синдикалне корпе прешла 50 хиљада динара, а пуне кошаре чак 100. 
Шта су ваши предлози за сређивање проблематике плата? Проблематика јавног сектора и 
покушај да се смањи буџетски дефицит, директно је повезана са слабим реалним сектором који 
није у могућности да сервисира огромну потрошњу. Уштеде би биле далеко веће ако се уведе 
ригорознија контрола јавних набавки јер се ту ради о милијардама проневера. Нелогично је и 
то да су арбитар у одређивању зарада министар финансија и Влада, а ову лошу формулу није 
тражио ни ММФ. Ми нудимо платформу да се овај закон не потпише, већ врати на дораду и 
поново уђе у скупштинску процедуру. Ми већ сада тражимо да будемо консултовани при 
изради буџета за 2013. годину, да бисмо избегли веће штрајкове и протесте. Још једном су се 
показале све слабости социјалног дијалога, на шта дуже указујете? Поново су на сцени тензије 
које смо већ видели претходне четири године иако је нова влада и премијер Ивица Дачић 
обећао бољи дијалог. Апсурдно је да су чланови Социјално-економског савета 
нерепрезентативна Независност и Унија синдиката, док КСС, иако је добио репрезентативност, 
није укључен, а окупља највећи број чланова фирми из јавног сектора. Дошло је до револта, јер 
већина схвата да ће цех платити ниже плаћени радници, уз смањење цене рада. @АНТРФИЛЕ: 
Штрајк због плата и цена Једносатни штрајк упозорења због Закона о максимирању зарада 
одржаће се 10. октобра у великим јавним предузећима, пошти, железници, електропривредним 
компанијама и слично, те установама образовања, здравства, социјалне заштите... Израђен је и 
детаљан план протеста и штрајкова, каже Цветановић, указујући да је у разговорима с ММФ-ом 
речено да се не тражи сеча плата особљу већ реорганизације и уштеде целог јавног сектора. 
Влада треба да засуче рукаве и на плану обарања незапослености од 26 одсто, али и јачања 
куповне моћи. Ко да објасни зашто је лане куповна моћ грађана опала за 30, а од почетка ове 
године још 30-ак одсто, јер су храна, енергенти, превоз отишли чак и 40 одсто, плус 
девалвација динара...Терет кризе није правилно прераспоређен кроз смањење корупције и 
контролу трошкова из буџета, додаје он уз апел да се и власт понаша домаћински. Масовни 
штрајкови могући су након 100 дана од избора. @АНТРФИЛЕ: Криза не продаје Телеком 
Надам се да нико неће донети одлуке о продаји Телекома, иако се најављује продаја за 2,5 
милијарди евра, а чак ни ММФ не врши на то, што нам је и речено током разговора. Наш став 
је да за време кризе не треба продавати компанију, већ задржати већинско државно 
власништво. Пакети бесплатних акција су иначе легли на рачуне,15 одсто за грађане, 200 евра 
за годину стажа радницима, исплата није почела јер је одлука у рукама нове владе и 
менаџмента на челу с Предрагом Ћулибрком, тврди наш саговорник. 
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БЕТА 

http://www.naslovi.net/2012-10-01/beta/asns-poziva-sindikate-na-proteste-zbog-poskupljenja/3913828 

АСНС позива синдикате на протесте због 
поскупљења 
Бета 

БЕОГРАД, 1. октобра 2012. (Бета) - Асоцијација слободних и независних синдиката (АСНС) 
најавила је у понедељак да ће позвати друге синдикате да заједницки организују протесте због 
нових поскупљења. 
 
Како се истиче у саопштењу, талас нових поскупљења животних намирница нови је намет на 
осиромашено становништво. 
 
"Градјани Србије су доведени на руб егзистенције", навела је та синдикална организација и 
истакла да пуњење буџета не може да иде преко ледја градјана и градјанки. 
 
Истиче се да је потпуно несхватљиво да радници Европе, који су у бољем положају од српских 
радника, излазе на улицу, а да синдикати и радници Србије ћуте. 
 
"То је срамота за српске синдикате", истиче се у саопштењу АСНС. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/svi_hoce_u_ses.4.html?news_id=248527 

АКТУЕЛНО - Потрошачи и синдикати тврде да су поскупљења могућа, јер не постоји социјални 

дијалог 

Сви хоће у СЕС 
АУТОР: Е. Д. 

Београд - Серија поскупљења која је кренула јуче због измена акциза за поједине производе и 

повећања ПДВ-а са 18 на 20 одсто, изазвала је и први талас незадовољства међу потрошачима, 

али и синдикатима од којих поједини најављују и штрајкове. У Асоцијацији потрошача Србије 

кажу да је и „нова влада прибегла опробаном рецепту - на потрошаче се пребацује највећи 

терет кризе и то не може трајати у недоглед“. 

 

- Привреда Србије не може тако мало производити, колико ми мало можемо купити. 
Несташице, лош квалитет, и високе цене домаће робе, посебно хране, које се годинама 
понављају не могу се решавати само преко леђа потрошача - напомињу у АПОС-у. 

http://www.naslovi.net/2012-10-01/beta/asns-poziva-sindikate-na-proteste-zbog-poskupljenja/3913828
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/svi_hoce_u_ses.4.html?news_id=248527
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У овој асоцијацији потрошача кажу да знају да нема чаробног штапића, али указују да постоји 
добра европска пракса која показује да други остварују приходе и са ценама са којим су у 
Србији сви на губитку. 

- Немамо разлога да не користимо та искуства. За почетак предлажемо да се усвоји европска 
пракса унапређеног социо-економског дијалога и у Социјално економски савет укључе и 
представници потрошача - истичу у АПОС-у. 

И председник Националне организације потрошача Србије Горан Паповић тврди да нема ни 
једног економског оправдања за тренутна поскупљења основних животних намирница већ да 
трговци и произвођачи злоупотребљавају монопол на тржишту. Он је подсетио да држава 
годинама уназад најављује да ће спречити злоупотребу монопола, али да до сада ништа није 
предузето. НОПС, како је истакао, предлаже да Влада Србије укине царине на увоз основних 
животних намирница, као и да се обезбеде повољности за отварање већег броја хард дисконта, 
у којима би се продавала робне марке по ценама нижим за 30 до 40 одсто од тржишних. 
Паповић је позвао локалне самоуправе да дају простор и земљиште за отварање таквих 
дисконта, што би допринело заштити потрошача. 

Огласила се и Асоцијација слободних и независних синдиката, која талас поскупљења види као 
нови „намет осиромашеном народу“. „Грађани Србије доведени су на ивицу егзистенције. 
Пуњење буџета не може да иде преко леђа радника и грађана“, напомињу у АСНС. Они кажу да 
ће позвати колеге да заједно протестују на улицама Београда и тако упозоре Владу на 
неодговорност оваквог стања. 

„Потпуно је несхватљиво да радници Европе, који су у бољем положају од наших радника 
излазе на улице, а да ми ћутимо. То је срамота за српске синдикате“, наводи се у саопштењу 
АСНС. Да не ћуте одлучили су и у Конфедерацији слободних синдиката који за 10. октобар 
најављују штрајк упозорења због тога што нису укључени у социјални дијалог и не учествују у 
доношењу закона иако им је, како тврде, пре неколико месеци призната репрезентативност. 

 


