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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:397532-Hrana-duplo-skuplja 

Храна дупло скупља 
Д. М. - М. Н. С.   

Ни надлежни не верују да ћемо успети да завршимо годину са инфлацијом нижом 

од 15 одсто. Последице суше, поскупљење горива, али и виши ПДВ и акцизе утичу 

на све нижи стандард 

НЕЗВАНИЧНЕ пројекције раста цена указују на то да је могуће да ову годину завршимо са 
инфлацијом и до 15 одсто. Рачунице појединих државних органа крећу се, тренутно, између 12 
и 15 одсто раста цена на мало до краја децембра. Свакодневна поскупљења хране, раст цена 
горива на пумпама, повећање стопе ПДВ-а за два одсто и акциза од наредног месеца, прете да 
инфлацију подигну на највиши ниво у последњих неколико година. 
Труд да се обуздају цене, засада, не даје никакве резултате, јер нема области живота у Србији 
коју ће мимоићи поскупљења. Од хране до горива и других енергената.Читаво лето су 
обележили нови, виши ценовници, а тако ће се по свему судећи наставити и до краја године. 
 

ПРОМЕТ МЕЊА ЦЕНОВНИКСмањени промет горива очито је уплашио прометнике нафтних 
деривата. У уторак су, тако, најавили могућа враћања цена на ниво од прошле недеље. На 
пумпама Нафтне индустрије Србије у уторак је већ појефтинио бензин “БМБ 95” за 1,5 динар по 
литру. НИС је снизио и велепродајне цене деривата за 1,5 до три динара по литру. Бензин “евро 
премијум БМБ” 95 би требало да појефтини за три динара по литру, “БМБ 95” за динар до 1,5 
динар, ТНГ за 1,8 динара, а лож-уље за 1,5 динар по литру. 

- Упозоравали смо да су цене без икакве узде, још почетком године, када је кренуо први талас - 
каже за “Новости” Горан Паповић, председник Националне организације потрошача Србије. - 
То је последица монополског тржишта, не само трговаца и прерађивача, већ и јавних 
предузећа. Највећи монополиста је држава. Зато и не чуди што ће раст цене бити барем три до 
четири пута већи од пројектоване од шест одсто. 
Свеже месо је за непуна два месеца, корак по корак, поскупело и до 30 одсто, али је најгоре што 
се крај расту цена не назире. Од непуних 500 динара, пилећи филе је достигао цену од 780 
динара. Месари чак најављују да ће ова врста меса догурати и до 900 динара за килограма. 
Свињски бут се продаје од 650 до 720 динара, док је филе премашио хиљадарку. Свеже месо 
пратиле су и сухомеснате прерађевине, па су и најјефтиније саламе недоступне за велики број 
потрошача. 
- Има пуно разлога да цене ове године премаше пројектовану инфлацију - сматра економиста 
Владана Хамовић. - Поред економских разлога, повећања цена горива и скупљих сировина, 
година је због суше била неповољна за пољопривреду, али је била и политички веома тешка, 
што се одразило на пословање домаће привреде. Држава ће покушати да интервенцијама из 
Робних резерви умањи те неповољне ефекте. Уз сав труд да се ублажи раст цена, инфлација ће 
до краја године сигурно прећи десет одсто, јер сви актери у формирању цена на мало иду на то 
да инфлација буде далеко виша од планиране. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:397532-Hrana-duplo-skuplja
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СПИСАК СВЕ ДУЖИЗначајно су поскупели и уље, брашно, тестенине, воће, слаткиши, сокови, 
алкохолна пића, хемија. Цене су, у просеку, код већине произвођача повећане од 15 до чак 30 
одсто, а у односу на исти период лане у појединим случајевима и до 50 одсто. Јестиво уље сада 
се продаје и по 189, а за литар млека треба издвојити до 113 динара, док је јогурт увелико 
премашио 125 динара. 

Пијаца је до сада често спасавала кућни буџет, али овог септембра цене су и на тезгама 
папрене. Готово да нема производа који није барем дупло скупљи него пре годину дана. 
Кромпир се лане продавао за 30 динара, а сада достиже и 80 динара. За килограм пасуља лане 
је било потребно просечно око 200 динара, а сада се нуди по најмање 300 динара. Код воћа је 
ситуација још драстичнија. И домаћи и увозни слатки плодови су ове године знатно 
неприступачнији. Најјефтиније јабуке су 80, а нуде се и по 160 динара. Пољопривредници се 
жале да им је род ове године десетковала суша, а да је све додатно “загрејао” и бензин. 
На пумпама читавог лета гориво је “горело” од цена. Од октобра због повећања акциза на дизел 
и нафтни гас и раста пореза на додату вредност, бензин ће сигурно бити још скупљи. Према 
неким проценама, гориво би због раста ПДВ могло да поскупи барем за три динара за литар, а 
ТНГ би уз нове намета могао да догура до сто динара. И без нових оптерећења цене горива на 
пумпама се свакодневно мењају. У последњих седам дана литар је бар за динар до два скупљи. 
Тако се бензин нуди за 162 до 166, а дизел од 160 до 169 динара. 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/343108/Krvna-slika-nase-ekonomije-Losi-u-regionu-jos-gori-u-odnosu-na-EU 

Крвна слика наше економије: Лоши у 
региону, још гори у односу на ЕУ 

Стеван Вељовић  

Кад би се стање у економији описивало медицинском терминологијом, могло би се приказати 

као човек који што више једе, све је мршавији, или као болесник на издисају чији ће опоравак 

дуго трајати. 

Економиста Миодраг Зец каже да му српска привреда личи на болесника чији је метаболизам 

дубоко поремећен непродуктивном потрошњом и који стално троши више него што може да 

произведе. 

  

Инфлација, нестабилан курс, буџетски дефицит су, како каже, само симптоми оваквог стања, 

чији је узрок у томе што постојећи ниво привредне активности не може да исфинансира велика 

и стално растућа права становништва. 

  

http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/343108/Krvna-slika-nase-ekonomije-Losi-u-regionu-jos-gori-u-odnosu-na-EU
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- Привреди је зато стално потребан некакав допинг, само се мења начин на који ће га добити, 

да ли отписом дугова, репрограмом обавеза, а у претходним годинама новцем добијеним од 

приватизације - каже Зец. 

  

Ове године ће, рецимо, државни буџет, уместо са раније планиране 152 милијарде динара, 

годину завршити с минусом од најмање 216 милијарди динара, а да ће притом већина грађана 

живети лошије, јер ће БДП опасти за најмање 0,5 одсто, инфлација ће прећи десет одсто, док би 

незапосленост, у најбољем случају, могла да стагнира са садашњих 25,5 одсто. 

 

 

Кликни за увећање (+)  

 

Љубодраг Савић, професор Економског факултета, оцењује да је крвна слика српске привреде 

таква да она не може у кратком периоду да поврати своју виталност. 

  

- Ситуација није сасвим безнадежна, али је за опоравак потребно да као друштво почнемо да 

живимо од свог рада, а то захтева одлучан обрачун са корупцијом и оживљавање производње - 

сматра Савић. 

  

Куповна моћ у Србији за трећину мања него лане 

Реална потрошачка корпа за просечну породицу у Србији 

износи 110.000 динара, показују процене. Стручњаци 

оцењују да је стандард становништва у Србији драстично 

http://www.blic.rs/data/images/2012-09-16/273691_0203-b_origh.jpg?ver=1347821038.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-09-16/273691_0203-b_origh.jpg?ver=1347821038.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-09-16/273691_0203-b_origh.jpg?ver=1347821038.jpg
http://www.blic.rs/data/images/2012-09-16/273691_0203-b_origh.jpg?ver=1347821038.jpg
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опао, куповна моћ је за 30 процената мања него лане, а 

свакодневна поскупљења хране ће потрошаче довести на 

руб егзистенције. Саветник у Привредној комори Србије 

Војислав Станковић оценио је да у потрошњи домаћинства 

у Србији 43,7 процената месечног примања одлази на 

храну, али се купује само најосновније - хлеб, млеко, јогурт 

и неке јефтиније месне прерађевине док је построшња меса 

осетно пала. Станковић је нагласио како просечно 

домаћинство са месечним примањима једва може да 

задовољи најнужније потребе, а дневни рачун у трговинама 

износи 270 динара. Сиромаштво влада у целом региону 

бивше Југославије, изузев Словеније, где грађани са 

просечном платом од 980 евра имају бољи стандард, следи 

Хрватска са просечним зарадама од 755 евра, Црна Гора са 

близу 500 евра, Босна и Херцеговина са 418. 

 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/kalanoviceva_od_sledece_godine_ostrija_kontrola_preduzetnika.4.html?news

_id=247778 

У Данас конференс центру Удружење 
„Послодавац“ организовало панел о сивој 
економији 

Калановићева: Од следеће године оштрија контрола предузетника 

АУТОР: Е. Д. - БЕТА 

Београд - Сива економија у Србији чини око 40 одсто укупне економије, изјавила је министарка 

за регионални развој Верица Калановић и најавила оштрију контролу непријављених радњи и 

радника. „Сива економија разара економски систем земље, утиче на стандард становништва и 

смањење прихода у државном буџету“, изјавила је Калановићева на скупу о сивој економији, 

који је организовало Удружење Послодавац и Данас конференс центар. 

 
 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/kalanoviceva_od_sledece_godine_ostrija_kontrola_preduzetnika.4.html?news_id=247778
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/kalanoviceva_od_sledece_godine_ostrija_kontrola_preduzetnika.4.html?news_id=247778
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Она је најавила да ће ускоро бити представљен нови законски предлог по којем ће пореска 
управа и пореска полиција имати већа овлашћења и могућност да контролишу и 
нерегистрована предузећа. До сада је, каже Калановићева, тај посао обављало свега стотинак 
инспектора док ће убудуће бити ангажовано око 7.000 људи из пореске управе и полиције. У 
легалне токове постепено ће бити уведени и предузетници. Њих до краја године неће 
обилазити инспекције, али би тај период требало да искористе да региструју свој бизнис и да 
плаћају 10 одсто паушалног пореза. Од 1. јануара, уколико их контроле у томе ухвате, пореска 
обавеза износиће им 20 одсто а роба заплењена привремено. Уколико у наредних 45 дана не 
регулишу свој статус, роба ће им бити трајно одузета, објаснила је Калановићева и додала да 
само смањење пореза и доприноса не може да доведе до значајнијег смањења сиве економије, 
већ само скуп више мера, због чега се држава и определила за комбинацију подстицаја и 
оштрије казнене политике. Према њеној процени, у сивој зони запослено је између 500.000 и 
милион радника. 

Члан Националног савета за економски опоравак Милан Јанковић рекао је да држава нема 
механизам да контролише сиву економију и додао да производи у тој области имају нижи 
квалитет и утичу на здравље људи и заграђују животну средину. 

Економски саветник делегације Европске уније у Србији Фрек Јанмарт оценио је да је важно да 
се удео сиве економије у Србији смањи и због уласка У ЕУ. Он је додао да једна мера није 
довољна и да је потребан сет мера а нагласио је да су високи порези и доприноси на плате 
запослених, један од узрока сиве економије. 

Помоћница министра у Министарству рада Радмила Букмировић Катић рекла је да се у Србији 
смањује број непријављених радника, и да чине око 15,5 одсто, али због тога што послодавци 
најпре отпуштају раднике који нису пријављени. Она је навела да на црно највише раде млађи 
и стари људи, примаоци социјалне помоћи, корисници новчане накнаде за незапослене и 
додала да би тај проблем могао да буде ублажен увођењем флексибилнијих форми рада. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/ukida_se_javno_preduzece_nuklearni_objekti_srbije.55.html?news_id=247795 

Изменама Закона о заштити од јонизујућих зрачења оснива се Завод за нуклеарну 

сигурност и безбедност 

Укида се Јавно предузеће Нуклеарни објекти 
Србије? 

ДАНАС САЗНАЈЕ 

АУТОР: К. ЖИВАНОВИЋ 

Београд - Руководство Јавног предузећа Нуклеарни објекти Србије (НОС) осудило је јуче најаву 

измене Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности, којом је 

предвиђено укидање ЈП НОС и оснивање Завода за нуклеарну сигурност и безбедност, 

сматрајући да ће то унети додатну „збрку“ у пословању Института „Винча“. 

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/ukida_se_javno_preduzece_nuklearni_objekti_srbije.55.html?news_id=247795
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В.д. директора НОС Јагош Раичевић каже за Данас да не разуме хитност поступка којим се 
предлог измене закона већ нашао у скупштинској процедури, као ни зашто се уместо предузећа 
у којем раде научници оснива Завод. 

Он подсећа да се Институт за нуклеарне науке „Винча“ поделио на два дела оснивањем ЈП 
НОС, 2009. године, што је додатно закомпликовало посао, јер надлежности нису до краја 
подељене и разјашњене. 

- Многи научници прешли су из Института „Винча“ у тада основано јавно предузеће. Брига око 
реактора у којем има нуклеарног материјала, као и око нуклеарних складишта, спала је у 
надлежност НОС. Ново складиште за радиоактивни отпад, Хангар 3, има све дозволе и потпуно 
је спремно за отварање, али због компликованих папиролошких процедура између 
министарстава, Винче и НОС, никако да почне са радом - указује Раичевић. Он нема 
објашњење зашто нове власти желе да укину НОС и уместо њега оснују завод, што би, према 
његовим речима, додатно закомпликовало процедуре и пословање. 

- Како која власт дође, делује као „изгубљена у преводу“. Проблем са предложеним изменама 
Закона о заштити од јунизујућег зрачења није само чињеница да је донет на брзину, без 
консултације струке, већ да га је предложило Министарство енергетике, развоја и заштите 
животне средине, које није надлежно - указује Раичевић. Он објашњава да према Закону о 
министарствима, Министарство енергетике није надлежно за област нуклеарне сигурности и 
управљање радиоактивним отпадом, већ је то Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја, „те овај Предлог закона не може бити валидан без измене Закона о министарствима“. 
Према речима нашег саговорника, међу предлагачима новог закона налазе се и бивши 
руководиоци НОС, против којих је само предузеће поднело кривичне пријаве за незаконите 
радње у вези јавних набавки. 

ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1073:siva-zona-sakriva-40-odsto-bdp-

a&catid=31&Itemid=101 

Сива зона сакрива 40 одсто БДП-а 
Сива економија у Србији учествује са 40 одсто БДП-а, што утиче на разарање укупне економије, 
стандард становништва и смањење прихода у буџету процењених на око 1,5 милијарди евра, 
истакла је јуче министарка регионалног развоја и локалне самоуправе Верица Калановић. Она 
је на трибини у организацији удружења Послодавац образложила да су највећи проблем сиве 
зоне непријављени радници, а да се процењује да око 500 до 600 хиљада особа ради на црно, 
можда чак и милион. Додатну штету за легалне привреднике представља нелојална 
конкуренција јер непријављени не плаћају порезе и друге таксе, рекла је. 

Мера смањења доприноса послодавцима током 2011. године ако пријаве раднике није дала 
много ефеката и пријављено је око 10.000 радника, додала је. Сада постоји одлучност у влади 
да се далеко оштрије обрачуна с овом појавом и створи повољнији амбијент, изјавила је 
министарка. Предвиђа се укидање 138 парафискалних намета, међу којима 15 локалних и пет 
републичких такси, додала је. У оквиру Пореске управе и пореске полиције ради само сто 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1073:siva-zona-sakriva-40-odsto-bdp-a&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1073:siva-zona-sakriva-40-odsto-bdp-a&catid=31&Itemid=101
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инспектора, а планови указују на то да их је потребно 7.000, тврди Калановић. Она најављује и 
далеко драстичније законске казне до 2013. године и каже да се предвиђа да сви они који не 
пријаве ангажоване раднике у року од 45 дана казне привременом или трајном запленом робе. 
Донеће се разне мере, олакшице привреди, реформа инспекција, измене закона и 
поједностављивање административних процедура, каже она. На питање Предрага Грубина из 
удружења Послодавац о нацрту закона о спречавању обављања нерегистроване делатности, она 
је одговорила да ће дати подршку да документ што пре уђе у процедуру, да га треба упутити 
надлежнима и додати неке амандмане. Поред тога, потребна је политичка воља и 
трипартитини дијалог, да се крене у решавање сиве зоне, а овога пута цела влада је на 
страновишту да не сме да буде привилегованих и толеранције неплаћања пореза, додаје 
министарка. Члан Националног савета за опоравак привреде Милан Јанковић истиче да 
привредници предлажу смањење пореза и доприноса на зараде, јер да је то главни узрок уласка 
у илегалне токове пословања. Без смањења сивог тржишта није могуће постићи било какав 
опоравак, због чега држава треба да створи инструменте, јер легални привредници, који 
плаћају дажбине, имају нелојалну конкуренцију и губе приходе због илегалног промета 
текстила, обуће, а у задње време и неконтролисане продаје воћа и поврћа, додао је. Нема 
никакве евиденције о промету робе, а такав начин пословања угрожава здравље људи и 
загађује околину, док инспекција толерише продају на кутијама свуда осим пред иностраним 
тржним центрима, тврди Јанковић. Помоћница министра рада и социјалне политике Радмила 
Букумирић Катић сугерише да посебне мере треба донети за све три спорне области - 
нелегално привређивање, рад на црно, те сиве финансијске трансакције. 

Савети из Европске уније 

Бруто плате у Србији су међу највишима, а нето износи међу најнижима, што значи да треба 
хитно смањити порезе и доприносе на зараде, што тера послодавце у сиву зону. Такође треба 
снизити трошкове примања и отпуштања радника, прећи на електронско пријављивање, а 
Влада треба да појача сет мера за кажњавање уз сарадњу са Пореском управом и Агенцијом за 
привредне регистре, сугерише економски саветник Делегације ЕУ у Србији Фрик Јанмарк. Удео 
сиве економије у Србији од 40 одсто БДП-а треба се смањи и због услова уласка у ЕУ, подсећа 
он, јер је то први аларм огромног бужетског дефицита и јавног дуга. Наиме, успешне земље ЕУ 
имају осам до 10 одсто учешћа сивог у БДП-у, док је аларматно у Грчкој са преко 40 и Италији 
са око 25 одсто, додаје Јанмарк. Александар Брунауер из Немачке организације за 
међународну сарадњу (ГИЗ) наводи да је израђен пројекат за смањење сиве економије до 2016. 
године који се прослеђује свим министарствима и посланичким групама, на основу сугестија 
привредника из 16 општина. Да ли ће Влада моћи нешто више и контреније да уради за 100 
дана, треба видети, а наша агенција је спремна да у томе пружи неопходну сарадњу, додаје он. 
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http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1019:srbijaturist-otpusta-tri-cetvrtine-

radnika&catid=20&Itemid=124 

Србијатурист отпушта три четвртине 
радника? 

  

Неколико десетина радника „Србијатуриста“ окупило се јуче испред хотела „Парк“ у ком се 
налази управа ове фирме, у знак протеста због најављеног новог смањивања броја запослених. 
Према тврдњама радника, власник „Србијатуриста“ Срба Илић намерава да ускоро отпусти 150 
од укупно 201 запосленог. „На недавном састанку у нишкој филијали Националне службе за 
запошљавање представници руководства су саопштили да ће фирму као технолошки вишак 
морати да напусти још 150 радника. Њихово образложење је да број запослених мора да буде 
смањен јер посла нема, али ми тврдимо да посла има и да га може бити, само је потребно да се 
потруде. 

Међутим, они су цене услуга у последњих годину дана подигли за сто одсто, па је промет опао 
за 90 одсто, а отказали су и ђачке екскурзије, затворили мотел „Наис“ и хотел у Нишкој Бањи. 
Све је то урађено како би се обим пословања смањио и тиме нашло оправдање за отпуштање 
радника“, истакао је повереник синдиката АСНС у „Србијатуристу“ Златко Нечевски. Он је 
изјавио да је од приватизације „Србијатуриста“, 2003. године, више од 300 радника напустило 
„Србијатурист“ као технолошки вишак. Само од почетка године, према речима Нечевског, у два 
наврата су радници отпуштани, а фирму су напуштали пошто су се добровољно пријављивали 
да буду технолошки вишак. „Сматрамо да је у интересу града да стане на пут даљем отпуштању. 
У овако тешкој економској ситуацији Ниш ће добити још 150 незапослених лица, односно 
толико породица које ће тражити помоћ града. Тражили смо састанак са градоначелником 
Ниша Зораном Перишићем, али још није нашао време да нас прими. Инсистираћемо и даље на 
том састанку, али неће постојати ни једна државна установа и институција којој се нећемо 
обратити за помоћ наредних дана“, рекао је Нечевски. Окупљени радници су истакли да ће у 
случају да буду проглашени за технолошки вишак завршити на улици са свега 70 до 120 
хиљада динара, што је неупоредиво мање него што су недавно добили радници „Нитекса“ који 
су такође морали да оду из фирме. Запослени су изјавили да су забринути шта ће бити и са 
њиховим заосталим платама и истакли да око 200 радника потражује 11 плата и доприносе за 
пензије за дужи временски период. Протесту радника „Србијатуриста“ јуче су се придружили и 
мали акционари односно бивши радници ове фирме. Представник малих акционара Обрад 
Милојевић изјавио је да мали акционари захтевају од власника „Србијатуриста“ да испоштује 
прописе и купи и њихов пакет акција. Милојевић је рекао да је то једини начин да акционари 
дођу барем до делића оних пара које су годинама издвајали од плата да би били изграђени 
бројни „Србијатуристови“ хотели и мотели у Нишу. 
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АКТЕР 

http://www.akter.co.rs/27-drutvo/print-15469-protest-sindikata-rts-a.html 

ПРОТЕСТ СИНДИКАТА РТС-А 
ФоНет 
Четири синдиката, која делују у Радио телевизији Србије, упозорила су данас Владу Србије, 

Управни одбор и генералног директора РТС да неће дозволити да се остваре било чији планови 

за финансијску блокаду РТС, масовно отпуштање запослених и урушавање гледаности и 

слушаности Јавног сервиса 

Представници синдиката захтевају забрану масовнијег отпуштања запослених, сем 
предвиђеног, добровољног и договореног социјалног програма. 

Тражи се законом предвиђено, довољно и стабилно финансирање Јавног сервиса у складу са 
европском праксом и прописима, као и да из државног буџета буде надокнађена изгубљена 
претплата, која је, због кризе, пала на свега 30 одсто могуће наплате. 

Синдикати траже и да се одложи плаћања свих пореза држави, док она не испуни свој део 
обавеза и обезбеди довољно и стабилно финансирање Јавног сервиса, јер је, како истичу, 
неприхватљиво да трећину укупног буџета РТС, односно око 23 милиона евра, држава узима на 
име пореза. 

Поред тога, тражи се и престанак незаконите пропаганде за неплаћање претплате и одбацују 
сви планови о укидању права РТС на маркетинг. 

Уколико после овог захтева изостане хитна реакција државе и органа РТС, ми ћемо, у складу са 
правилима наших организација, најавити даље облике протеста и акција, наводи се у 
саопштењу четири синдиката. 
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