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Векна 50 динара? 
AУТПР: Д. М.  

Ппчели прегпвпри Министарства и пекара п ппскупљеоу хлеба „сава“. Прпизвпђачи траже дуплп 

више пд пнпга штп им Влада сада нуди. Неће се интервенисати пшеницпм из Рпбних резерви 

 

СА пекарима прегпварамп већ три дана, правимп калкулације и спремни смп за неке уступке, али не у 

мери у кпјпј тп пшекују пекари - пткрива за „Нпвпсти“ Расим Љајић, министар за сппљну и унутращоу 

тргпвину. - Реална цена не би смела да пређе 50 динара пп векни. Пвпга пута нећемп интервенисати 

пщеницпм из Рпбних резерви. Пкп 10.000 тпна пщенице шувамп за прплеће, тада ће бити пптребније. 

Пекари, инаше, захтевају да се ппстпјећа уредба п лимитираоу цене пснпвне врсте хлеба „сава“, кпја 

истише крајем септембра хитнп преиспита. Унија пекара Србије пшекује да Влада пдпбри ппскупљеое 

хлеба за 10 динара, са садащоих 44 на 54 динара за векну. 

 

Председник Уније пекара Зпран Пралица каже да би требалп врлп брзп ппдићи цене хлеба, јер су 

знашајнп „птищли“ сви импути у пекарскпј прпизвпдои. 

 
СПЦИЈАЛНА КАРТАУВПЂЕОЕ спцијалних карти требалп би да нађе трајнп рещеое за спцијалнп 
најугрпженије станпвнищтвп, какп би и убудуће мпгли да купују јефтин хлеб, сматрају струшоаци. Какп 
Уредба истише 30. септембра држава треба да за „спцијални хлеб“ предвиди пплубели хлеб пд бращна 
Т-850, дпбијенпг пд пщенице из Рпбних резерви Србије, и да самп за ту врсту хлеба прпписује цену 
бращна и цену хлеба. На тпме се мпже ущтедети најмаое 15 пдстп пщенице из Рпбних резерви, акп се 
пбезбеди млевеое пщенице у индустријским млинпвима. 

- Пекари су на рубу егзистенције, јер садащоа лимитирана цена хлеба пд 44 динара фпрмирана је лане 

према цени пщенице пд 18 динара, а данас је 26 - каже Пралица. - Реалнп, самп према тпм пснпву, 

векна пд 500 грама требалп би да ппскупи најмаое за 10 динара, јер ту нису урашунати и ппвећи издаци 

за гпривп, адитиве, квасац, курсне разлике. 

Занатски пекари бележе пад прпмета пд 30 пдстп у пднпсу на 2011. гпдину, а тп знаши да ће бар трећину 

заппслених мпрати да птпусте, јер бележе велике губитке. Самп су адитиви и разни заслађиваши 

ппскупели 40 пдстп. Пралица сматра да цена пд 54 динара за векну хлеба пд 500 грама ппкрива 

трпщкпве прпизвпђаша, а хлеб у Србији би ппет бип најјефтинији у регипну. 

Бпљи ппзнавапци прилика, међутим, кажу да и сада са ппстпјећпм ценпм, пекари зарађују пет динара 

пп векни, а да би ппскупљеое билп шист ћар. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:398880-Vekna-50-dinara
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СТАНКОВИЋ: НЕМА РАЗЛОГА ДА ХЛЕБ ПОСКУПИ 

Нема разлпга да хлеб у Србији ппскупи и максимална цена пснпвне врсте хлеба "сава" треба да буде и 

даље дп 44 динара пп векни, пценип је струшоак у Привреднпј кпмпри Србије Впјислав Станкпвић. 

Тржищте Србије нпрмалнп је снабдевенп пщеницпм и бращнпм и нема разлпга за ппскупљеоем хлеба, 

рекап је пн нпвинарима у ПКС. 

Станкпвић је мищљеоа да треба и даље прпдужити важеое уредбе кпјпм је пгранишена цена хлеба 

"сава" пд белпг бращна тип 500 на максимум 44 динара пп векни пд ппла килпграма. 

 

 
 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Hrana-skuplja-za-cetvrtinu.sr.html 

Храна скупља за четвртину 

Талас ппскупљеоа наставиће се и наредних месеци, кажу прпизвпђаши и тргпвци 

 

Кпрпа са десетак пснпвних намирница у супермаркету скупља је нещтп вище пд 25 пдстп негп пре 
гпдину дана. Какп ппказује малп „Пплитикинп” истраживаое, прпизвпди међу кпјима су млекп, уље, 
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бращнп, месп и други артикли, кпщтали су у септембру 2011. гпдине 1.970 динара, а сада је за тп 
пптребнп издвпјити 2.480 динара. 

Највище је ппскупелп свеже месп, а невпља је утпликп већа щтп се талас ппскупљеоа и даље не 
заустављаи щтп су нпве, вище цене ппстале свакпдневица. Какп кажу у впдећим тргпвинским ланцима 
цене хране, цигарета, средстава за лишну хигијену и кућне хемије увећаваће се и у пктпбру. Тргпвци 
нису впљни да јавнп гпвпре п најавама ппскупљеоа, јер какп пбјащоавају, самп истишу ценпвнике кпје 
им щаљу дпбављаши, али незванишнп пткривају да ће млекп ппскупетидп шетири пдстп, свеже месп пкп 
три, а прерађевине пд меса пет прпцената. Маргарине ћемп плаћати десетак пдстп вище, а верпватнп 
за тпликп и рибу из увпза. 

Наще инфпрмације пптврђују и у пптрпщашким прганизацијама. Према решима Вере Виде, куппвна мпћ 
у Србији је пкп 30 пдстп слабија негп пре гпдину дана, а најнпвија ппскупљеоа јпщ су један удар на 
стандард грађана. 

– Свакп даље ппскупљеое изазваће смаоеое тражое за намирницама и куппваће се све маое. За 
реалнп преживљаваое једне прпсешне ппрпдице у Србији сада је пптребнп најмаое 110.000 динара – 
истакла је пна. 

Са опм је сагласан и Гпран Паппвић, председник Наципналне прганизације пптрпщаша Србије, и дпдаје 
да држава мпра да ради на тпме да пшува стандард грађана. 

– Најгпре пд свега је тп щтп се, збпг ппскупљеоа, пптрпщаши у Србији све маое баве квалитетпм хране и 
јединп гледају да цене буду щтп ниже. Ташнп је да држава не мпже да забрани ппскупљеоа, пграниши 
цене и на тај нашин утише на слпбпднп тржищте. Али, треба јашати механизам Рпбних резерви и такп 
усмеравати тржищна кретаоа, али и стрпгп кажоавати щпекуланте и картеле, јер су нам недавна 
ппскупљеоа ппказала да нема свакп увећаое цена реалнп тржищнп пправдаое – сматра Паппвић. 

Милан Прпстран, саветник у Привреднпј кпмпри Србије пбјащоава да, ипак, има реалних пснпва за 
ппједина ппскупљеоа. 

– Разлпга за нестащице нема, али за ппскупљеоа, нажалпст, има. Узмимп пример уља. Ппстпји један 
паритетан пднпс, где је финални прпизвпд увек шетири пута скупљи пд сирпвине. Тп знаши да акп 
сунцпкрет сада кпщта 50 или 55 динара, литар уља у прпдавницама тещкп и даље мпже да кпщта 140 
динара кап щтп је дп сада бип слушај. Ташнп је да све ппскупљује и да ће купци мпрати да калкулищу са 
пптрпщопм – истакап је Прпстран. 

Драгп Цвијанпвић, директпр Института за екпнпмику ппљппривреде, ппнавља да је време јефтине 
хране дефинитивнп иза нас. 

– Храна ће бити све скупља. Наще цене хране прате светске, али српскп тржищте ппказује и анпмалије 
кпје се мпрају исправити – закљушује Цвијанпвић – Треба разумети тп да је суща заиста изазвала маоак 
хране за живптиое. Пна затп ппскупљује, а са опм и финални прпизвпди, пднпснп месп или млекп. 
Сигурнп је да кпд нас има и щпекулација и тп је ппсап за надлежне државне пргане – каже пн. 

С. Деспптпвић 
----------------------------------------------------------- 

Мпгуће укидаое царине на увпз уља 
Држава би у нареднпм перипду мпгла да дпнесе пдлуку п укидаоу царина на увпз ппјединих 
намирница, кажу за „Пплитику” у Министарству сппљне и унутращое тргпвине. 
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– Прпушавајући ппследице нестащице уља, Министарствп је предузелп мере. Једна пд оих је 
дистрибуција уља из Рпбних резерви, а друга мпгућа мера кпја је разматрана је смаоеое, пднпснп 
укидаое царине. Надлежни пргани пратиће стаое и даља дещаваоа у ппгледу снабдеваоа 
станпвнищтва уљем и псталим живптним намирницама. Укпликп се закљуши да је дпщлп дп знашајних 
ппремећаја на тржищту и да би укидаое царина билп делптвпрнп, билп у смислу ппстизаоа уреднпг 
снабдеваоа станпвнищтва, билп у ппгледу пствариваоа пдређенпг нивпа малппрпдајних цена, ппстпји 
мпгућнпст укидаоа царина на увпз тих прпизвпда – навпде у Министарству. 

Царина на увпз сунцпкретпвпг уља сада изнпси 30 пдстп, дпк је увпз из Русије, Белпрусије, Казахстана и 
земаља ЦЕФТА пптпунп либерализпван. За увпз из Хрватске царинска стппа изнпси пет пдстп. 

 

 
 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-se-okliznula-o-jeftin-zejtin 

Држава се пклизнула п јефтин зејтин 

АУТПР: С. Г. 

Од интервенције Рпбних резерви билп је малп вајде јер јефтинијег уља и даље гптпвп да нема, псим 
кпд највећих тргпвинских кућа, а и у оихпвим радоама брзп се распрпда. „Интерветни” зејтин пп 
142,56 динара разграби се чим стигне а пстане самп пнај пд 200 динара или на рафпвима нема 
никаквпг. 

Тргпвци, прпизвпђаши и надлежни Владини респри и институције пребацују једни другима лппту 
пдгпвпрнпсти за такву ситуацију, а пшигледнп је да држава нема механизам да стабилизује тржищте. 
Стпга би делптвпрније билп да се пдрекне царина на увпз и пбезбеди нпрмалну ппнуду наважнијих 
намирница. 

Тргпвци, наиме, кажу да је прпблем кпд прпизвпђаша, кпји немају спакпване дпвпљне кплишине ни уља 
ни щећера пп 95 динара. Јер, ппрушене су пгрпмне кплишине па пни не мпгу стићи да их сукцесивнп 
исппрушују. С друге стране, прпизвпђаши кажу да редпвнп исппрушују, а зреоанински „Дијамант” вели 
да су пласиране кплишине шак веће пд упбишајених. У Министарству тргпвине, пак, навпде да су 
ппједини тргпвци пдустали пд преузимаоа рпбе из Резерви јер нису задпвпљни кплишинама, а делпм 
кривицу пребацују и на грађане јер купују веће кплишине и стварају залихе, шиме праве вещташке 
нещтащице. Чак је, уппзправају из Министарства, све вище уља се препрпдаје пп пијацама па 
инспекција има пуне руке ппсла. 

Какп гпд, уља нема, а и када га буде дпвпљнп и када се снабдеваое нпрмализује, тещкп да ће бити 
јефтиније пд 180 динара, с пбзирпм на цене сирпвине кпд нас и на светским тржищтима. Ппдсетимп, 
уљаре сада сунцпкрет плаћају пкп 55 динара, а лане му је пткупна цена била пкп 30.  

– Тржищте Србије нпрмалнп је снабдевенп пснпвним живптним намирницама, сви биланси су 
ппзитивни и нема разлпга за страх пд нестащица – пценип је јуше експерт у Привреднпј кпмпри Србије 
Впјислав Станкпвић, дпдајући да су, иакп је суща десеткпвала рпд, пренете знашајне залихе 
ппљппривреднп-прехрамбених прпизвпда. 

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/drzava-se-okliznula-o-jeftin-zejtin
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Пн је изјавип да се прпцеоује да је пвпгпдищои рпд сунцпкрета пкп десет пдстп маои пд лаоскпг, али 
ће уљаре мпћи да прпизведу дпвпљнп уља за дпмаће пптребе. Пцеоујући да се непптребнп ствара 
психпза нестащица јестивпг уља, щтп ппдразумева и ппвећану тражоу, Станкпвић је дпдап да је реална 
цена уља између 180 и 200 динара јер се цена сунцпкрета креће пд 50 дп 56 динара килпграм. Цена 
щећера не би требалп да иде прекп 100 динара и реалнп је да изнпси 95 динара за килпграм јер су 
залихе дпбре, казап је пн. 

Пп оегпвим решима, Рпбне резерве би щтп пре требалп да изађу с максималним кплишинама да би се 
усппставила равнптежа на дпмаћем тржищту и птклпнила психпза нестащица. Станкпвић је мищљеоа 
да није дпбрп щтп је забраоен извпз щећерне репе, спје и сунцпкрета јер, какп је рекап, тп ствара 
психплпгију нестащица и утише на раст цена, а кап пример је навеп забрану извпза пщенице кпја је била 
најскупља када није мпгла да се извпзи и дпстизала је дп 32 динара килпграм. 

Министар сппљне и унутращое тргпвине Расим Љајић најавип је јуше  да ће наредне седмице 
Министарствп интервенисати с јпщ 3.000 тпна уља из Рпбних резерви, углавнпм намеоених маоим 
прпдајним пбјектима. 

– Ми ћемп већ наредне седмице интервенисати с нпвих 3.000 тпна уља, углавнпм намеоених маоим 
малппрпдајним пбјектима и маоим ппщтинама – рекап је Љајић приликпм пбиласка фабирке уља 
„Виктприја пил” у Шиду, најављујући да ће се расппдела уља пдвијати пп нпвпм плану јер су у првпј 
фази уље углавнпм ппвлашили велики тргпвински ланци и дистрибутери.   

 

Векна пп старпм? 
– Нема разлпга да хлеб у Србији ппскупи и максимална цена пснпвне врсте хлеба “сава” треба да буде и 
даље дп 44 динара пп векни – пценип је  Впјислав Станкпвић. – Тржищте Србије нпрмалнп је 
снабдевенп пщеницпм и бращнпм и нема разлпга за ппскупљеоем хлеба. Треба прпдужити важеое 
уредбе кпјпм је цена хлеба “сава” пд белпг бращна тип 500 пгранишена на максимум 44 динара пп 
векни пд ппла килпграма. Уредба, инаше, истише 30. септембра, а у респрнпм министарству јпщ увек 
немају инфпрмацију п тпме да ли ће је прпдужити и ппрушују да ће се тп знати када важећпј уредби 
истекне рпк. У Унији пекара, међутим, не пдустају пд захтева да хлеб иде на 54 динара. 

 

Privredni PREGLED 
 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1073:Zavrtanje-%C4%8Desme-za-

restrukturiranje&catid=31&Itemid=101 

Завртаое чесме за реструктурираое 

 

АУТПРКА: Лидија Ћпћај 

Министарства кпјима је дпстављен пквирни бучет за 2013. гпдину базиран на смаоеоу бучетскпг 
дефицита на три и пп пдстп брутп дпмаћег прпизвпда, дп ппнедељка би требалп да дпставе предлпге 
свпјих прихпда и расхпда. Сва министарства су дпбила максималне пквире бучета, и унутар оих и 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1073:Zavrtanje-%C4%8Desme-za-restrukturiranje&catid=31&Itemid=101
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1073:Zavrtanje-%C4%8Desme-za-restrukturiranje&catid=31&Itemid=101
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максималне изнпсе за субвенције, куппвину рпбе и услуга и бучетских кредита, а бучет за наредну 
гпдину биће стриктнп у пквирима тих лимита, истакап је Млађан Динкић, министар финансија и 
привреде на јушеращопј кпнференцији за нпвинаре у Влади Србије. Највеће смаоеое бучета биће у 
пквиру Министарства финансија и привреде и тп са пвпгпдищое 32 милијарде динара на 26 милијарди 
динара дпгпдине и такп на сппственпм примеру указати на пптребу щтедое у бучету, рекап је Динкић и 
притпм пбјаснип да ће тај предвиђени лимит бити дпвпљан за субвенципнисане кредите и друге 
пптребе. 

Пнп щтп је извеснп је да се неће смаоивати субвенције ппљппривреди, щтавище пвп министарствп ће 
имати и инвестиципни деп из кпјег ће се пдпбравати 30 дп 40 пдстп бесппвратних средстава 
ппљппривредницима за пдређене намене. Смаоићемп субвенције за бивща друщтвена, сада државна 
предузећа у реструктурираоу. Статус свих предузећа у реструктурираоу мпра бити рещен дп 30. јуна 
2014. гпдине. Губитащима мпрамп щтп пре да нађемп стратещке партнере, мада је билп слушајева да 
када и нађемп директпри га пдбију да би пстали на тпј функцији, рекап је Динкић и дпдап да ће се у 
првпј пплпвини наредне гпдине наставити субвенципнисаое кредита за ликвиднпст.  

Дп краја пве гпдине пбезбеђенп је 500 милипна динара за субвенципнисане стамбене кредите, а биће 
пбезбеђена и средства у бучету за наредну гпдину за те намене, рекап је Динкић и притпм пптврдип да 
банкари нису наплатили деп камате пп старим кредитима, али пни имају пара и даље пдпбравају 
субвенципнисане кредите и требалп би малп вище да снпсе терет кризе. Пн је инаше најавип и да ће 
паралелнп с бучетпм за 2013. бити предлпжен пакет пд 14 нпвих закпна, међу кпјима су и крпвни закпн 
п таксама и накнадама за кприщћеое дпбара пд јавнпг знашаја, кап и закпни п јавним предузећима и п 
ппрезу на дпбит кпји ће пд ппнедељка бити на јавнпј расправи. У закпну п јавним предузећима увпди се 
пбавеза расписиваоа јавних кпнкурса за избпр директпра на свим нивпима. 

 Динкић је најавип рефпрму ппреске управе и ппшетак унакрсне прпвере импвине и прихпда. Ппрески 
пбвезници шија је импвина већа пд пдређенпг цензуса биће ппзвани да дп краја пве гпдине пријаве 
садащое стаое импвине и прихпда, а дпгпдине ће ппшети шещљаое импвине ппреских пбвезника, 
кпрак пп кпрак, а први ће бити стешајни управници, јер уз неке изузетке, неефикаснп раде свпј ппсап, а 
имају велике хпнпраре. Пзбиљнија кпнтрпла шека и кладипнице. Псим тпга, министар је најавип да ће 
се дп краја гпдине сашинити пппис прпцедура у ппрескпм систему кпје треба ппједнпставити или 
укинути и утврдити календар за слаое ппреских рещеоа, кпји ће се стриктнп ппщтпвати. Ппдсетивщи да 
је Србија сада на 143. месту пд 183 земље пп једнпставнпсти плаћаоа ппреза и да се у Србији ппрез 
плаћа 66 пута гпдищое, а у Шведскпј на пример два пута гпдищое, Динкић је истакап да ће се 
ппједнпстављиваоем прпцедура и мпдернизацијпм ппреске управе Србија за три гпдине наћи на 50. 
месту пп једнпставнпсти прпцедура. Пн је најавип и да ће пд 30. јуна 2014. гпдине сви ппрески 
пбвезници мпрати да щаљу свпје ппреске пријаве у електрпнскпј фпрми. Сада је ппреска управа 
затрпана папирима, а ппстпје три разлишита инфпрмаципна система стара и пп 20 гпдина. Накпн 
мпдернизације ппреска управа неће се бавити радпм на щалтерима негп кпнтрплпм, а већ пд наредне 
гпдине мпраће на време да враћа ппрез на дпдату вреднпст у супрптнпм плаћаће затезну камату.  

Впјвпдини дпгпдине већи бучет О сппрним питаоима у вези са бучетпм Впјвпдине за наредну гпдину 
с Бпјанпм Пајтићем разгпвараћемп премијер Ивица Дашић и ја, изјавип је Млађан Динкић. Ппкрајина 
ће дпгпдине имати већи бучет пд пвпгпдищоег. Оснпвица за трансфер пве гпдине била је 750 
милијарди, а дпгпдине ће бити 820 милијарди динара, али пни траже да бучет не буде већи за пет 
милијарди, негп траже јпщ мнпгп вище пд тпга и тп у ситуацији када треба да препплпвимп 
бучетски дефицит и смаоујемп субвенције привреди. Они траже да јединп пни буду изван система и 
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да расту мнпгпструкп вище негп щтп су пбјективне мпгућнпсти привреде. Тај раст би бип резултат 
другашије метпдплпгије и тп је непправданп. Сматрам да Ппкрајина треба да има већи бучет, али 
сада траже нещтп щтп нису тражили претхпдних пет гпдина - да сппствени прихпди кпји су 
укинути, уђу у пснпвицу за трансфер, а пни никада нису били деп пснпвице за утврђиваое 
трансфера, пбјаснип је Динкић.  

Нафтащи највећи дужници На листи највећих ппреских дужника, рекап је Динкић, налазе се предузећа 
кпја су у пбласти тргпвине нафтпм. Највећии дужник је једна нафтна кпмпанија кпја вище и не ппстпји. 
Ппреска управа тражиће пд пплиције да испита детаљнп слушајеве нафтаща кпји су ищли у фиктивне 
стешајеве и дугују ппрез на дпдату вреднпст. 

 
 


